


คํานํา 

 

 “คูมือสอนศีลมหาสนิท คร้ังแรก”  ฉบับปรับปรุงใหมเลมนี้  ไดเริ่มจัดทําในป 2553 ทดลองสอนกับ

เด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ในคายคําสอนภาคฤดูรอน  โดยใหคุณครูท่ีนําไปใชสอนทําแบบประเมิน    

แตละบทเรียนหลังจากจบคายวา  หัวขอท่ีสอน   จุดประสงค   กิจกรรม  เนื้อหา คําสอนและปฏิบัติ มีสวนไหน    

ท่ีตองปรับปรุงแกไข และเพิ่มเติม เพื่อใหเหมาะสมกับวัยเด็ก และหลังจากท่ีไดทดลองใชในคายคําสอนภาค   

ฤดูรอนมาแลว 3 ป ไมพบปญหาใด ๆ จากครูคําสอนท่ีนําไปใช  ทางผูจัดทําจึงไดเริ่มทํา “หนังสือเรียนเตรียม

รับศีลมหาสนิท”  สําหรับเด็กในปการศึกษา 2555 ข้ึนมาอีกเลมหนึ่ง เพื่อใหเด็ก ๆ สามารถติดตามในส่ิงท่ี

ครูผูสอนไดสอนอยางตอเนื่อง  

 คูมือสอนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุงใหมเลมนี้ ปรับปรุงจากหนังสือคูมือสอนศีลมหาสนิทเลมเดิม 

เขียนโดย คุณพอสมบูรณ  แสงประสิทธิ์  ซึ่งผูจัดทําไดปรับปรุงและเพิ่มเติมใหจุดประสงค กิจกรรมนําเขาสู

เนื้อหา และการปฏิบัติหลังบทเรียน ใหทันยุคทันเหตุการณมากข้ึน สวนเนื้อหายังคงเดิมและเพิ่มเติมความ

บางสวนเขาไป พรอมอางอิงช่ือหนังสือคําสอนพระศาสนจักร( CCC) และหมายเลขขอซึ่งเปนแหลงท่ีมาของ

เนื้อหาคําสอน และอางอิงพระคัมภีรลงไปเพิ่มเติมเพื่อใหทราบวานํามาจากเลมใด ขอใด ซึ่งครูผูสอนสามารถไป

อานเนื้อหาหรือรายละเอียดตาง ๆ เพิ่มเติมได  

 หากเพื่อนผูรวมงานไดนําคูมือสอนศีลมหาสนิทเลมนี้ไปใช  ขอความกรุณาชวยใหคําแนะนํา หรือ

ตรวจสอบวามีตรงไหนท่ีสมควรปรับปรุงแกไข เพิ่มเติม  และชวยแจงกลับมายังศูนยคริสตศาสนธรรม ราชบุรี 

จะถือเปนพระคุณอยางยิ่ง เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงใหดีท่ีสุด เพื่อผลประโยชนของเด็ก ๆ ของเรา และหากมี

ขอผิดพลาดประการใดจากหนังสือเลมนี้ ทางผูจัดทําขออภัยมา ณ ท่ีนี้ และขอนอมรับคําติ คําตักเตือน เพื่อ

นําไปปรับปรุงแกไขใหดีตอไป ขอขอบคุณและขอพระเจาอวยพร 

 “พี่นองท่ีรักท้ังหลาย จงมั่นคง อยาหวั่นไหว  

 จงออกแรงทํางานขององคพระผูเปนเจาใหมากยิ่งข้ึนเสมอ  

 ทานรูอยูแลววา งานหนักของทานไมสูญเปลาสําหรับองคพระผูเปนเจา” (1คร. 15 :58) 

 

 

        ศิริลักษณ   เบญจภุมริน  

         ผูจัดทํา  



      สารบัญ 
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แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก เร่ือง “กิจกรรมสัมพนัธ์” หนา้ 1 

แผนการสอน ศีลมหาสนิทคร้ังแรก  

 

คาบเรียนที ่1 และ 2 วนัแรกของการเรียน (ปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม) 

 

กจิกรรม ร้องเพลง “เธอกบัฉนั” ประกอบท่าทาง 

  เธอกับฉัน  เธอกับฉัน   เรารักกันและเป็นเพ่ือนกัน 

  ด้วยวงแขนอบอุ่น อยากโอบกอดตัวเธอเอาไว้  

  เพราะดวงใจของฉันรักเธอ  

(หมายเหตุ : ผู้สอนสามารถเลือกเพลงอ่ืนได้ตามความถนัดและความเหมาะสม) 

 

วธีิการ  

1.คุณครูจดเน้ือเพลงบนกระดาน และร้องใหเ้ด็กฟัง 2 รอบ 

 2.สอนใหเ้ด็กร้องตามท่ีละท่อนจนจบเพลง และใหร้้องพร้อมกนัอีกสัก 2 รอบ  

 3.สอนท่าทาง โดยครูใหท้่าประกอบเพลง หรืออาจใหเ้ด็กช่วยกนัคิดท่าทางก็ได้  

 4.เม่ือจาํท่าทางไดพ้อสมควรแลว้ ก็ใหร้้องพร้อมทาํท่าประกอบอีก 2 – 3 รอบ 

 

คําถาม 

1.ใหเ้ด็ก ๆ ช่วยกนัตอบวา่ ในบทเพลงน้ี สอนใหเ้ราเป็นอยา่งไร(รักกนั/เป็นเพื่อนกนั) 

2.เราจะเป็นเพื่อนกนัไดอ้ยา่งไร (ตอ้งทาํความรู้จกักนั/เรียนรู้นิสัยกนัและกนั ฯลฯ) 

3.แลว้เราจะรู้จกักนัไดอ้ยา่งไร (ตอ้งแนะนาํตวัเอง) 

 

จากนั้น เขา้สู่กระบวนการแนะนาํตวัเอง 

ช่ือ – นามสกุล/ช่ือเล่น/มาจากวดัไหน/เรียนอยูช่ั้นไหน – โรงเรียนใด/ชอบกินอะไรมากท่ีสุด/มีลกัษณะเด่นอะไร 

เป็นตน้ (ผูส้อนอาจเพิ่มเติมมากกวา่น้ี โดยอาจเขียนข้ึนกระดานดาํเพื่อใหผู้แ้นะนาํตวัเองไดแ้นะนาํตามท่ีได ้   

เขียนไว ้หรือตดัทอนใหส้ั้นลงก็ได ้ในกรณีมีเวลาจาํกดั) 

***ให้คุณครูประจาํช้ันและครูผู้ร่วมช้ันแนะนาํตัวเองก่อนเดก็ ๆ เพ่ือเป็นตัวอย่าง*** 

 

 

 

 

 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก เร่ือง “กิจกรรมสัมพนัธ์” หนา้ 2 

เม่ือทาํความรู้จกักนัแลว้ ใหแ้บ่งหนา้ท่ี โดยคุณครูเตรียมสลากสาํหรับหนา้ท่ีในหอ้งเรียนเพื่อฝึกเด็ก ตามน้ี 

1.สวดภาวนา  

มีหนา้ท่ีนาํภาวนาก่อนและหลงัเรียนคาํสอน หรือตามท่ีครูมอบหมาย 

2.ประชาสัมพนัธ์     

มีหนา้ท่ีคอยแจง้ข่าวสารในค่ายเม่ือมีกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้พื่อน ๆ ทราบ หรือ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คุณครู 

3.บริการ  

มีหนา้ท่ีคอยช่วยเหลือคุณครูในเวลาแจกสมุดงาน พระคมัภีร์หรือหนงัสือสวด หรือส่ิงของต่าง ๆ ท่ีตอ้ง

นาํมาแจกใหเ้พื่อน ๆ ในหอ้ง หรือเวลาท่ีตอ้งเก็บหนงัสือพระคมัภีร์ หรือส่ิงของต่าง ๆ ใหเ้ขา้ท่ีเพื่อความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

***ให้เปล่ียนหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในห้องอาทิตย์ละคร้ัง เพ่ือให้เดก็มีประสบการณ์ 

 

จากน้ัน 

- หาขอ้ตกลงร่วมกนัในหอ้งเรียน ใหเ้ด็ก ๆ ไดช่้วยกนัเสนอขอ้ตกลงท่ีจะทาํร่วมกนั 

- หาหวัหนา้หอ้งและรองหวัหนา้ (อาจเปล่ียนหวัหนา้อาทิตยล์ะคร้ังก็ได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 1 พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิง หนา้ 3 

บทที ่1 

พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพส่ิง ทั้งส่ิงทีเ่ห็นได้และเห็นไม่ได้ 

 

จุดประสงค์ 

 1.  เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วา่ พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างส่ิงสร้างต่าง ๆ ทั้งท่ีเห็นไดแ้ละไม่อาจแลเห็นได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนขอบคุณความรักของพระเจา้ท่ีสร้างส่ิงต่าง  ๆ เพื่อเรา และเกิดจิตสาํนึกในการดูแลรักษา

ธรรมชาติ 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนตอบสนองความรักของพระเจา้ดว้ยการภาวนาขอบพระคุณ สรรเสริญพระองคแ์ละ

ช่วยกนัดูแลรักษาธรรมชาติ   

 

อุปกรณ์  1.ชาร์ทเพลงสรรเสริญพระผูส้ร้าง (หรือคุณครูจะเขียนข้ึนกระดานก็ได)้ ในหนงัสือเด็กหนา้ 2 

  2.ซีดีเพลง “สรรเสริญพระผูส้ร้าง” อลับั้มพระเยซูใจดี  

  3.เคร่ืองเล่นซีดี  

  4.พระคมัภีร์พนัธสัญญาเดิม ปัญจบรรพ หรือ เล่มครบ ตามจาํนวนผูเ้รียน 

 

วธีิการที ่1 

ข้ันที ่1 กจิกรรม     

เก่ียวกบัส่ิงสร้างของพระเจา้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม 

- แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน 

- ใหเ้ด็กเล่มเกมแข่งขนักนัไปเก็บส่ิงของตามชนิดและจาํนวนท่ีผูส้ั่งบอก ในเวลาท่ีกาํหนด  

แข่งเป็นกลุ่ม เสร็จแลว้มาต่อทา้ยแถว  ตัวอย่าง  ก้อนหิน 3 ก้อน / ก่ิงไม้แห้ง 4 ก่ิง ฯลฯ 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

1.ถามเด็กวา่ส่ิงของท่ีพวกเขาเก็บมานั้น มาจากไหน ใครเป็นคนสร้าง  

 - ธรรมชาติ พระเจา้เป็นผูส้ร้าง 

3.ถามต่อไปวา่อะไรท่ีเป็นส่ิงสร้างตามธรรมชาติ อะไรคือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

 - ตน้ไม ้สัตวต่์าง ๆ  พื้นดิน ภูเขา  เกิดเองตามธรรมชาติ 

 - บา้น รถ เคร่ืองบิน คอมพิวเตอร์ เส้ือผา้ เคร่ืองใชต่้างๆ  มนุษยส์ร้างข้ึน 

4.มนุษยไ์ดส้ติปัญญา ความรู้มาจากไหน   - พระเจา้ 

 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 1 พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิง หนา้ 4 

วธีิการที ่2 

ข้ันที ่1 กจิกรรม   

เพลง “สรรเสริญพระผูส้ร้าง” อลับั้มพระเยซูใจดี (คู่มือเรียนฯ หนา้ 2) 

 (รับ) เชิญมาสรรเสริญพระเจา้    ผูท้รงสร้างเราและสรรพส่ิงมากมาย  

  เชิญมาขอบคุณพระองค ์  และรักพระองคเ์หนือส่ิงอ่ืนใด  

 1. แยกความสวา่งออกจากความมืด  ดงัท่ีเราเรียกวนัและคืนเร่ือยมา  

  สร้างฟ้าท่ีกวา้งใหญ่นกัหนา  สุดสายตาแสนโสภาเหลือเกิน(รับ)  

 2. ใหน้ํ้ารวมกนัเรียกวา่ทะเล   ส่วนพื้นท่ีแหง้นั้นเรียกวา่แผน่ดิน  

  มีพืชผลตน้ไมม้ากมายส้ิน  ใหไ้ดเ้ก็บกินอ่ิมหนาํสาํราญใจ(รับ)  

 3. สร้างดวงอาทิตยใ์หอ้ยูบ่นฟากฟ้า  ส่องสวา่งทัว่หลา้ในเวลากลางวนั  

  มีดวงจนัทราและดวงดาราพร้อมสรรพ ส่องสวา่งทัว่กนัในยามคํ่าคืน(รับ)  

 4. สร้างนกใหบิ้นไปมาในฟากฟ้า  และยงัทรงสร้างปลาใหว้า่ยไปมาในนที  

  สัตวบ์กและนํ้าอีกมากมายท่ีเห็นวา่ดี และยงัทาํใหมี้ลูกดกเตม็แผน่ดิน(รับ)  

 5. สุดทา้ยเป็นวนัท่ีสาํคญั   วนัท่ีหกนั้นทรงสร้างมนุษยข้ึ์นมา  

  สร้างเธอและฉนัเป็นเหมือนพระฉายา ดูแลรักษาสรรพส่ิงมากมาย(รับ)  

1.เปิดเพลงใหน้กัเรียนฟังสัก 2 รอบ  รอบท่ี 3 ใหเ้ด็กร้องตามเพลงไป 

2.แบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม และใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดท่าทางประกอบเพลงในแต่ละขอ้ ส่วนท่อนรับให ้   

เด็ก ๆ ช่วยกนัคิด หรือคุณครูอาจคิดไปใหเ้ด็กเลยก็ได ้

3.ใหเ้วลาเด็ก ๆ คิดท่าทางประกอบในขอ้ท่ีตวัเองไดรั้บ ประมาณ 3 – 5 นาที  

4.เม่ือเสร็จแลว้ใหเ้ด็ก ๆ ช่วยกนัร้องเพลง หรือเปิดซีดีเพลงก็ได ้และเม่ือถึงร้องถึงขอ้ใด ใหเ้ด็ก ๆ แต่ละกลุ่มลุกข้ึน

ทาํท่าทางประกอบในขอ้ท่ีตวัเองไดรั้บมอบหมายใหคิ้ดท่าประกอบ หรืออาจใหเ้ด็กแต่ละกลุ่มทาํท่าทางใหเ้พื่อน ๆ 

ดูตามขอ้ท่ีตวัเองไดรั้บ โดยใชก้ารอ่านเน้ือเพลง และเด็กคนอ่ืน ๆ ก็ทาํท่าทางตามไปดว้ย 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

ครูถามนกัเรียน 

- จากเน้ือเพลงท่ีเราร้อง หรือท่ีเราไดเ้ห็น ใครเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิงต่าง ๆ ทั้งท่ีเห็นไดแ้ละเห็นไม่ได ้

- จากเน้ือเพลงน้ี เรามาช่วยกนัคิดและหากนัวา่ พระเจา้สร้างอะไรในแต่ละวนั (ทบทวนความรู้เดิม) 

วนัแรก พระเจา้ทรงสร้างส่ิงใด(แยกความสวา่งจากความมืด เพลงขอ้ 1)  

วนัท่ี 2 สร้างฟ้าท่ีกวา้งใหญ่(เพลงขอ้ 1)  

วนัท่ี 3 สร้างทะเล และ แผน่ดิน และพืชผลต่าง ๆ (เพลงขอ้ 2) 

วนัท่ี 4 สร้างดวงอาทิตย ์และ ดวงจนัทร์ และดาวดาราต่าง ๆ (เพลงขอ้ 3)  



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 1 พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิง หนา้ 5 

วนัท่ี 5 สร้างนก รวมถึงสัตวมี์ปีก  สัตวบ์ก และสัตวน์ํ้า (เพลงขอ้ 4)  

วนัท่ี 6 สร้างมนุษยต์ามภาพลกัษณ์หรือตามฉายาของพระเจา้ (เพลงขอ้ 5)  

สรุป พระเจา้เป็นผูส้ร้างสรรพส่ิงต่าง ๆ ทั้งส่ิงท่ีเห็นไดแ้ละเห็นไม่ได ้รวมถึงมนุษยด์ว้ย  

 

ข้ันที ่3 คําสอน 

1. “ในพระคมัภีร์ หนงัสือปฐมกาล บทท่ี 1 ขอ้ 1 มีกล่าวไวว้า่ “ในปฐมกาล พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างฟ้า

และแผน่ดิน” พระองคท์รงสร้างดว้ยความรัก และทุกส่ิงเป็นส่ิงท่ี “ดี”  

2. เรารู้วา่พระเจา้รักเรา จากส่ิงสร้างต่าง ๆ เรามาดูกนัวา่ พระองคส์ร้างอะไรใหเ้ราบา้ง 

(ปฐก 1 – 2)  วนัท่ีหน่ึง แยกความสวา่งออกจากความมืด  เราเรียก “วนั” และ “คืน”(ขอ้ 3-5) 

  วนัท่ีสอง ทาํใหเ้กิดทอ้งฟ้าท่ีกวา้งใหญ่(ขอ้ 6-9) 

  วนัท่ีสาม ใหน้ํ้ารวมกนัแลว้เรียกวา่ “ทะเล” และทรงแยกพื้นดินออกจากพื้นนํ้า 

    และเรียกวา่ “แผน่ดิน”   

    และทรงใหมี้พืชท่ีมีเมล็ดและไม่มีเมล็ดบนแผน่ดินดว้ย(ขอ้ 11 -13) 

  วนัท่ีส่ี  ใหด้วงอาทิตยส่์องสวา่งในเวลากลางวนั  

    และใหด้วงจนัทร์ ดวงดาวส่องแสงในเวลากลางคืน(ขอ้ 14-19) 

วนัท่ีหา้ ในนํ้าหรือทะเลก็เกิดส่ิงมีชีวติมากมาย และบนทอ้งฟ้าก็เกิดนกนา  ๆ ชนิ ด      

รวมทั้งสัตวต่์าง  ๆ สัตวบ์ก สัตวเ์ล้ือยคลาน สัตวป่์า และทรงอวยพรสัตว์

เหล่านั้นใหมี้ลูกดกทวข้ึีนบนแผน่ดิน(ขอ้ 20-25) 

วนัท่ีหก  ทรงสร้างมนุษยต์ามภาพลกัษณ์ของพระองค ์ใหเ้ป็นนายปกครองสัตวต์่าง  ๆ 

 ทรงสร้างใหเ้ป็นชายและหญิง  และทรงอวยพรเขาใหมี้ลูกทวข้ึีนจนเตม็   

 แผน่ดิน(ขอ้ 26-31) 

3. เม่ือเรารู้วา่พระเจา้รักเราถึงเพียงน้ี เราควรตอบสนองความรักของพระองคด์ว้ยการทาํความดีต่าง  ๆ

มากมาย เช่น การสวดภาวนา  อ่านพระคมัภีร์   หมัน่ไปรวมพิธีกรรมต่าง ๆ ของศาสนา  การตั้งใจเรียน  เป็นลูกท่ีดี

ของพอ่แม่ เป็นเด็กดีของคุณครู เป็นเพื่อนท่ีดีของกนัและกนั ไม่ทาํลาย ทาํร้ายสัตว ์หรือส่ิงต่าง  ๆ ท่ีอยูใ่น

ธรรมชาติ แต่ใหช่้วยกนัดูแลรักษา(ปฐก. 2:15 พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงนํามนุษย์มาไว้ในสวนเอเดน  เพือ่เพาะปลูก

และดูแลสวน) และอีกหลาย ๆ อยา่งท่ีเราสามารถทาํไดต้ามวยัของเรา  

4. ดว้ยลาํพงัตวัเราแลว้ เราไม่สามารถทาํความดีได ้เพราะมนุษยอ่์อนแอ เราจึงตอ้งหมัน่สวดภาวนาขอ

ความช่วยเหลือจากพระเจา้ เพื่อใหเ้ราทาํความดีชนะความชัว่ได ้

 

 

 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 1 พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิง หนา้ 6 

ข้อควรจํา (คู่มือเรียน ฯ หนา้ 1) 

 1. พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิง ทั้งท่ีเห็นไดแ้ละไม่อาจแลเห็นได ้

2. ใหเ้ราขอบคุณความรักของพระเจา้ท่ีสร้างส่ิงต่าง ๆ เพื่อเรา และเกิดจิตสาํนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติ 

3. ใหเ้ราตอบสนองความรักของพระเจา้ดว้ยการภาวนาขอบพระคุณ สรรเสริญพระองคแ์ละช่วยกนัดูแล

รักษาธรรมชาติ   

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ  

ก.จงตอบคําถามให้ถูกต้อง (คู่มือเรียนฯ หนา้ 2) 

1. ใครเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิงทั้งหลาย ทั้งส่ิงท่ีเห็นไดแ้ละเห็นไม่ได ้

ตอบ พระเจา้ 

2. พระเจา้ทรงสร้างส่ิงดีต่าง ๆ เพื่อเรา ดงันั้นเราควรทาํอยา่งไรเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความรักของพระองค ์

ตอบ สวดภาวนาสรรเสริญ ขอบพระคุณพระองค ์  ช่วยกนัดูแลรักษาไม่ทาํลายธรรมชาติและหมัน่ทาํความดี 

3. ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดของการสร้างของพระเจา้คือส่ิงใด 

ตอบ ความรักท่ีมีต่อมนุษย ์

 

ข.กจิกรรม 

ทบทวนเพลง “สรรเสริญพระผูส้ร้าง ” อีกคร้ัง และคราวน้ีใหน้กัเรียนจดจาํท่าทางท่ีเพื่อน ๆ สอนใหไ้ด้  เพื่อเป็น

การทบทวนบทเพลงและท่าทางประกอบเพลง ท่ีแต่ละกลุ่มไดช่้วยกนัคิดเม่ือตน้คาบเรียน เพื่อย ํ้าเตือนเราถึง    

ความรักท่ีพระเจา้มีต่อเรามนุษยผ์า่นทางส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ทรงสร้าง 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 2 พระเจา้ทรงสร้างมนุษยด์ว้ยความรักของพระองค ์ หนา้ 7 

บทที ่2 

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้วยความรักของพระองค์ 

 

จุดประสงค์  

1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัวา่มนุษยเ์ป็นส่ิงสร้างท่ีมีค่าและพระเจา้ทรงรักมากท่ีสุด 

 2. เพื่อใหผู้เ้รียนขอบพระคุณพระเจา้สาํหรับชีวติและส่ิงสร้างต่าง ๆ ท่ีพระองคป์ระทานให ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงหนา้ท่ีท่ีพระเจา้ทรงใหแ้ก่มนุษย ์คือ ไม่ทาํลายธรรมชาติ แต่ใหช่้วยกนัดูแล

รักษา 

 

อุปกรณ์  1.ตุก๊ตากระดาษตามจาํนวนผูเ้รียนหรือมากกวา่เล็กนอ้ย   

  2.สีเมจิกหรือสีไม้  

  3.ดินนํ้ามนั   

  4.กระดาษหนา้เดียวใชร้องในการป้ันดินนํ้ามนั 

  5.ซีดีเพลง “พระสร้างฉนั” อลับั้มชุดรักท่ีอบอุ่น / เคร่ืองเล่นซีดี 

  

ข้ันที ่1 กจิกรรม 

1.สอนร้องเพลง “พระสร้างฉัน” (เน้ือเพลงในคู่มือเรียนฯ หนา้4) 

พระสร้างฉัน(รัก/ช่วย/...สามารถเพิม่เติมคําอืน่ ๆ ได้...)  พระสร้างฉัน(รัก/ช่วย/...สามารถเพิม่เติมคําอืน่ ๆ ได้...)  

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธ์ิบอกฉันว่าพระสร้างฉัน” 

   ร้องใหฟั้งและสอนใหเ้ด็กร้องตามท่ีละท่อนจนจบ ใส่ท่าทางประกอบดว้ย สัก 4-5 รอบ 

2.แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน 

3.แจกดินนํ้ามนัใหแ้ต่ละกลุ่ม และใหท้าํตามคาํสั่งดงัน้ี 

- ใหเ้ราป้ันดินนํ้ามนัเป็นรูปคนหรือส่ิงสร้างต่าง ๆ ตามจินตนาการของเรา เราอยากใหรู้ปคนท่ีเราป้ันนั้นมี 

รูปร่างและมีลกัษณะอยา่งไร ใหเ้วลาประมาณ 5-7 นาที 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

1.กวา่จะป้ันเป็นรูปคนยากไหม 

2.เราตกลงกนัในกลุ่มหรือเปล่าวา่เราจะป้ันคนใหมี้ลกัษณะอยา่งไร 

3.เราคิดวา่ใครเป็นผูส้ร้างมนุษย(์พระเจา้) และพระเจา้สร้างมนุษยอ์ยา่งไร(ใหเ้ด็ก ๆ ช่วยกนัตอบ) 

4.เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่ พระเจา้สร้างเรา รักเรา ช่วยเรา(พระคมัภีร์บอกเรา) 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 2 พระเจา้ทรงสร้างมนุษยด์ว้ยความรักของพระองค ์ หนา้ 8 

ข้ันที ่3 คําสอน 

1. ในพระคมัภีร์หนังสือปฐมกาล บทที ่1:1 ถึงบทที ่2:1-3 พดูถึงเร่ืองการเนรมิตสร้างโลก  อกจากส่ิงสร้าง

ต่าง ๆ แลว้ ในบทท่ี 1 ขอ้ท่ี 26 มีกล่าวไวว้า่ “พระเจ้าตรัสว่า เราจงสร้างมนุษย์ขึน้ตามภาพลักษณ์ของเราให้มีความ

คล้ายคลึงกับเรา ให้เป็นนายปกครองปลาในทะเล นกในท้องฟ้า สัตว์เลีย้ง สัตว์ป่า  และสัตว์เลือ้ยคลานบนพืน้ดิน ” 

พระองคท์รงสร้างมนุษยต์ามภาพลกัษณ์ของพระเจา้ และทรงสร้างใหเ้ป็นชายและหญิง  

2. พระเป็นเจา้ประทานส่ิงท่ีจาํเป็นกวา่อีกแก่เรา เช่น ประทานอากาศใหเ้ราหายใจ ประทานนํ้าใหเ้ราด่ืม 

ประทานอาหารใหเ้รากิน ส่ิงเหล่าน้ีมีอยา่งอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติ  ถา้ขาดมนัไปเราก็อยูไ่ม่ได ้ และพระองคย์งั

ประทานส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่เรา เช่น ประทานสัตวต่์าง ๆ ใหเ้ป็นเพื่อนร่วมโลก มีสัตวป่์า สัตวบ์า้น สัตวท่ี์

สวยงาม เช่น ผเีส้ือ ปลา ฯลฯ พระเป็นเจา้ยงัประทานตน้ไม ้ผลไม ้ดอกไมน้านาชนิดลว้นสวยงามตระการตา 

เพื่อใหเ้ราไดช้มอยา่งเพลิดเพลิน อีกทั้งประทานแผน่ดิน ทะเล แม่นํ้า ใหเ้ป็นท่ีพาํนกัอาศยัของเรา สัตวแ์ละพืช   

ต่าง ๆ มีใครเคยใหอ้ะไรมากมายเช่นน้ีแก่เราบา้ง? 

3. เม่ือเห็นพระเป็นเจา้ทรงรักเราถึงเพียงน้ี เราจึงตอ้งขอบพระคุณพระองคแ์ละสรรเสริญพระองคทุ์กคร้ัง

ท่ีเราเห็นส่ิงเหล่าน้ี นอกจากนั้นเรายงัตอ้งใชส่ิ้งต่าง ๆ อยา่งรู้คุณค่า ไม่ทิ้งขวา้ง ทาํลายหรือทาํใหสู้ญเสียไปดงัท่ี

โลกเราทุกวนัน้ีกาํลงัลาํบากเพราะมนุษยพ์ากนัทาํลายธรรมชาติ ทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษ การกระทาํดงักล่าว

นอกจากเป็นอนัตรายต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัแลว้ ยงัเป็นการเนรคุณความรักของพระเป็นเจา้ดว้ย 

4. พระเจา้เป็นผูป้ระทานอาํนาจการปกครองใหก้บัมนุษย ์มนุษยจึ์งเป็นผูดู้แลสรรพส่ิงต่าง ๆ ในโลก   

(ปฐก. 2:15) และถือเป็นคาํสั่งท่ีพระเจา้มีต่อเราแต่ละคนดว้ย 

  

ข้อควรจํา (คู่มือเรียน ฯ หนา้ 3) 

1. พระเจา้ทรงสร้างมนุษยด์ว้ยความรักและทรงสร้างตามภาพลกัษณ์ของพระองค ์

2. ใหเ้ราโมทนาคุณพระเจา้ สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา้ สาํหรับชีวติและส่ิงสร้างต่าง ๆ ท่ีพระองค์

ประทานใหก้บัเรา  

3. ใหเ้ราจะไดต้ระหนกัถึงการเป็นผูร่้วมงานกบัพระเจา้ในการดูแลส่ิงสร้างต่าง ๆ ของพระองค ์

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ

ก. จงขีดเคร่ืองหมาย  หน้าข้อทีถู่กต้อง และขีดเคร่ืองหมาย หน้าข้อทีผ่ดิ (คู่มือเรียนฯ หนา้ 3) 
 

1. พระเจา้ทรงสร้างสรรพส่ิง ทั้งท่ีแลเห็นได ้และ ไม่อาจแลเห็นได ้ 

2. พระเจา้ทรงสร้างมนุษยด์ว้ยความรักของพระองค ์ใหเ้ป็นชาย และ หญิง 

 3. พระเจา้ทรงสร้างมนุษยต์ามภาพลกัษณ์ของพระเจา้ ดงันั้นมนุษยทุ์กคนจึงมีหนา้ตาท่ีเหมือนกนั 

 4. พระเจา้เป็นผูส้ร้างมนุษยด์ว้ยความรักของพระองค ์และตามภาพลกัษณ์ของพระเจา้ 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 2 พระเจา้ทรงสร้างมนุษยด์ว้ยความรักของพระองค ์ หนา้ 9 

 5. เราทุกคนตอ้งตอบสนองความรักของพระเจา้ดว้ยการภาวนาขอบพระคุณ สรรเสริญพระองคแ์ละช่วยกนั       

         ดูแลรักษาธรรมชาติ   

 6. เราตอ้งขอบคุณพระเจา้ สาํหรับชีวติและส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ประทานใหก้บัเรา 

 7. ป๊อบเป็นคนชอบเล้ียงปลา จึงไปซ้ือปลากดัมาเล้ียง และมกัจะทา้พนนักบัเพื่อน ๆ บ่อย ๆ โดยใหน้าํปลา    

         กดัมาสู้กนั ใครแพต้อ้งจ่ายเงินใหผู้ช้นะ 

 8. ณเดชกบัเพื่อน ๆ ทาํความดี เพราะช่วยเก็บขยะท่ีลอยอยูใ่นแม่นํ้าแลว้นาํมาทิ้งในถงัขยะ 

 9. มนุษยไ์ม่สามารถทาํความดีได ้ถา้ไม่ขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ 

 10. เราทุกคนเป็นผูร่้วมงานกบัพระเจา้ในการดูแลส่ิงสร้างต่าง ๆ ของพระองค ์

 

ข.กจิกรรม 

1.แจกตุก๊ตากระดาษใหเ้ด็ก ๆ ทุกคน โดยใหเ้ป็นเหมือนตวัเราแต่ละคน 

2.เขียนขอ้ตั้งใจท่ีเราจะทาํภายใน 1 สัปดาห์ในการเป็นผูร่้วมงานกบัพระองคใ์นการดูแลส่ิงสร้างต่าง ๆ 

รวมถึงขอ้ตั้งใจท่ีเราแต่ละคนตอ้งการจะทาํ เช่น หนูจะขยนัทาํงานบา้นมากข้ึน จะขยนัเรียน  จะไม่จบัสัตว์

มาทรมาน  จะตั้งใจสวดภาวนาทุกคืนก่อนนอน  เป็นตน้ 

3.ใหเ้ด็ก ๆ ตกแต่งตุก๊ตาของตนเองใหส้วยงาม 

4.คุณครูช่วยตรวจดูและใหค้าํแนะนาํแก่เด็ก ๆ ดว้ย เม่ือเสร็จแลว้ใหน้าํไปติดในสมุดปฏิบติัการ 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 3 พระเจา้ประทานพระหรรษทานใหเ้ราเป็นของขวญั  หนา้ 10 

บทที ่3  

พระเจ้าประทานพระหรรษทานให้เราเป็นของขวญั 

 

จุดประสงค์ 

 1. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จดจาํใหข้ึ้นใจวา่พระเจา้เป็นผูป้ระทานพระหรรษทานใหก้บัเรา  

 2. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้และเขา้ใจวา่พระหรรษทานคืออะไร  

 3. เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นความสาํคญัของพระหรรษทานและหมัน่สวดขอต่อพระเจา้บ่อย ๆ  

 

อุปกรณ์  1.กระดาษหนา้เดียว    2.พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ตามจาํนวนผูเ้รียน 

   

ข้ันที ่1 กจิกรรม 

 1.แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-7 คน จากนั้นแจกกระดาษหนา้เดียวใหก้ลุ่มละ 1 แผน่ 

 2.ใหเ้ด็กช่วยกนัหาคาํตอบจากคาํถามต่อไปน้ี  

  - มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีทาํใหต้น้ไมท่ี้เราปลูกเติบโตและเกิดดอกออกผล(ใหเ้วลาคิด 1 – 2  นาที) 

 3.จากนั้นขออาสาสมคัรมารายงานถึงคาํตอบท่ีกลุ่มตนเองไดช่้วยกนัคิดหรืออาจใหทุ้กกลุ่มรายงานก็ได้  

 4.ครูจดคาํตอบบนกระดานดาํ 
    

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

ดูจากคาํตอบของนกัเรียนท่ีเขียนข้ึนบนกระดานแลว้สรุป 

สรุป  ตน้ไมจ้ะเจริญเติบโตไดก้็ตอ้งมี  เมล็ดพนัธ์ุท่ีดี   ดินดี   มีนํ้า  มีปุ๋ย  อากาศ  แสงแดด  คนดูแลรดนํ้า  จึงจะ

เกิดดอกออกผลได ้
  

ข้ันที ่3 คําสอน 

1. พระหรรษทาน คือการเป็นมิตรและการสนิทสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งแน่นแฟ้น หรือก็คือความสัมพนัธ์   

ระหวา่งพระเจา้กบัเรานัน่เอง  พระหรรษทานคือชีวติพระท่ีมาสถิตในตวัเรา พระเยซูคริสตท์รงเปรียบชีวติพระน้ี

เหมือนกบัตน้องุ่น “เราเป็นเถาองุ่น  ท่านท้ังหลายเป็นก่ิงก้าน  ผู้ ท่ีดาํรงอยู่ในเรา และเราดาํรงอยู่ในเขากย่็อมเกิด    

ผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านกท็าํอะไรไม่ได้เลย ถ้าผู้ใดไม่ดาํรงอยู่ในเรา กจ็ะถกูโยนทิง้ไปข้างนอกเหมือนก่ิงก้าน

และจะเห่ียวแห้งไป  ก่ิงก้านเหล่าน้ันจะถกูเกบ็ไปทิง้ในไฟและถกูเผา ” (ยน. 15 :5-6)  ก่ิงกา้นเม่ือติดอยูก่บัลาํตน้      

ก็มีชีวติและเกิดผลได ้ถา้ก่ิงกา้นแยกออกจากลาํตน้ก็ตายเกิดผลไม่ได ้มีแต่จะเอาไปเผาไฟ พระเจา้เปรียบเป็น

เหมือนลาํตน้ท่ีเป็นท่อส่งนํ้ามาเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของลาํตน้ ส่วนเราเป็นก่ิงกา้น เรามีชีวติก็เพราะไดรั้บการหล่อเล้ียง  

ชีวติน้ีมาจากพระเจา้นัน่เอง ชีวติน่ีแหละท่ีเรียกวา่  “พระหรรษทาน” 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 3 พระเจา้ประทานพระหรรษทานใหเ้ราเป็นของขวญั  หนา้ 11 

2. ถา้เปรียบตวัเราดัง่ตน้ไม ้ ดิน  ปุ๋ย นํ้า แสงแดด  อากาศ  ก็เปรียบเหมือนพระหรรษทานซ่ึงพระเจา้

ประทานให ้ ทาํใหเ้ราเจริญเติบโต เกิดออกออกผล คือ คุณงามความดี  มีรสชาติอร่อย  เป็นแหล่งพกัพิง  ใหค้วาม

ร่มเยน็ต่อผูอ่ื้นต่อ ๆ ไป เพราะเราเป็นท่ีโปรดปรานของพระเจา้ 

 3. ลองคิดดูวา่ เม่ือเรามีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนใดคนหน่ึง เช่นในกรณีท่ีมีผูใ้หญ่คนหน่ึงมาเอน็ดูเรา ใหส่ิ้ง

ต่าง ๆ กบัเราโดยท่ีเราไม่ไดร้้องขอ และใหโ้ดยท่ีไม่หวงัส่ิงใดจากเราเป็นการตอบแทน หรือในยามลาํบากจริง ๆ 

เราเขา้ไปขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ใจดีท่านน้ี ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธเรา กลบัช่วยเหลือและใหใ้นส่ิงท่ีเราขาด

แคลนหรือตอ้งการจริง ๆ  ผูใ้หญ่ใจดีท่านน้ีก็อาจเป็น พอ่แม่ของเรา คุณครู หรือญาตพี่นอ้งของเรานัน่เอง น่ีคือ

ตวัอยา่งท่ีเราสัมผสัไดถึ้งความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคล ซ่ึงส่งผลท่ีดีต่อชีวติฝ่ายกายของเรา  

ชีวติฝ่ายวญิญาณ คือพระหรรษทาน ประเสริฐกวา่ชีวติฝ่ายกายอยา่งหาท่ีเปรียบมิได ้เช่น ความบริสุทธ์ิใจ 

การมีจิตใจแจ่มใส  การคิดดี พดูดี  การยิม้แยม้ร่าเริง การรักผูอ่ื้นและมีผูอ่ื้นรัก ฯลฯ เราจึงตอ้งรักและไขวค่วา้ชีวติ

พระหรรษทานหรือการชิดสนิทกบัพระเจา้มากยิง่กวา่ความตอ้งการฝ่ายกาย 

 4. ถา้เรารักจะมีชีวติฝ่ายวญิญาณ หรือไดรั้บพระหรรษทานจากพระเจา้ เราก็ตอ้งยิง่ชิดสนิทกบัพระเจา้

เหมือนก่ิงกา้นองุ่นติดกบัลาํตน้องุ่น เราตอ้งหมัน่สวดภาวนาขอจากพระเจา้ เพราะเป็นของขวญัท่ีพระเจา้จะ

ประทานใหแ้ก่ผูท่ี้พระองคพ์อพระทยัและขอเท่านั้น  เราจึงตอ้งหมัน่สวดภาวนาและไปรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น       

ศีลอภยับาป ศีลมหาสนิท เพราะศีลศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีเป็นท่อธารนาํพระหรรษทานมาสู่เรา และเป็นตน้เราตอ้ง

พยายามรักษาพระหรรษทานท่ีไดรั้บน้ีไว ้ อยา่ใหสู้ญเสียไปโดยประพฤติปฏิบติัตนใหดี้อยูเ่สมอ 

 

ข้อควรจํา (คู่มือเรียนฯ หนา้6) 

 1. พระเจา้เป็นผูป้ระทานพระหรรษทานใหก้บัเรา  

2. พระหรรษทาน คือการเป็นมิตรและการสนิทสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งแน่นแฟ้น หรือก็คือความสัมพนัธ์

ระหวา่งพระเจา้กบัเรานัน่เอง   

 3. หากเราปรารถนาจะไดรั้บพระหรรษทานจากพระเจา้  เราก็ตอ้งชิดสนิทกบัพระเจา้เหมือนก่ิงกา้นองุ่น  

 ติดกบัลาํตน้องุ่น เราตอ้งหมัน่สวดภาวนา และไปรับศีลอภยับาป ศีลมหาสนิทอยา่งสมํ่าเสมอ  

 4. คาํภาวนาและศีลศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่อธารนาํพระหรรษทานมาสู่เรา  

 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ

ก. จงเติมคําลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้อง (คู่มือเรียนฯ หนา้ 6) 

1. พระหรรษทานคือ การเป็นมิตร และ การสนิทสัมพนัธ์กบัพระเจา้  อยา่งแน่นแฟ้น   ซ่ึง พระเจา้ ประทานใหเ้รา

เป็น ของขวญั 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 3 พระเจา้ประทานพระหรรษทานใหเ้ราเป็นของขวญั  หนา้ 12 

2. หากเราปรารถนาจะไดรั้บพระหรรษทาน เราตอ้ง ชิดสนิทกบัพระเจา้เหมือนก่ิงองุ่น โดย สวดภาวนาวอน ขอต่อ

พระองค ์และหมัน่ไป รับศีลอภยับาปและศีลมหาสนิท อยา่งสมํ่าเสมอ 

3. คาํภาวนา และ ศีลศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่อธารนาํพระหรรษทานมาสู่เรา 

 

ข.กจิกรรม 

1. ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรม “พระเจ้าประทานพระหรรษทานให้เราเป็นของขวญั”  (คู่มือเรียนฯ หนา้ 7) โดยเขียน

กิจการดีต่าง ๆ ท่ีจะช่วยใหเ้ราไดรั้บพระหรรษทานจากพระเจา้ลงในผลองุ่นแต่ละผล เช่น  สวดภาวนา  ใหก้าํลงัใจ

คนอ่ืน  ไปร่วมมิสซา เป็นตน้ จากนั้นระบายสีใหส้วยงาม  

3. และเขียนบทภาวนาขอบคุณพระเจา้สาํหรับพระหรรษทานท่ีพระองคป์ระทานให ้และวอนขอพระหรรษทาน

นั้นจากพระเจา้ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 4 บาปทาํลายความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัเรา หนา้ 13 

บทที ่4 

บาปทาํลายความสัมพนัธ์ระหว่างพระเจ้ากบัเรา 

 

จุดประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วา่บาปคือการไม่เช่ือฟังพระเจา้ การฝ่าฝืนคาํสั่งของพระเจา้ 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้และเขา้ใจวา่ บาปเป็นตวัทาํลายความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัเรา และบาปมี 2 ชนิด 

     คือ บาปหนกั และ บาปเปา 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนพยายามหลีกหนีโอกาสในการทาํบาปและพยายามไม่ทาํบาป 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม   ยิง่ห่างยิง่ไม่ได้ยนิ  

ข้ันที ่1 ขออาสาสมคัร 2 คน ออกมายนืหนัหนา้เขา้หากนั เวน้ระยะห่างประมาณ 1 กา้ว 

ข้ันที ่2 ผูน้าํเตรียมประโยคใหค้นหน่ึงเป็นคนพดูประโยควา่ “ฉันรักเธอ”  

ข้ันที ่3 เม่ือพดูเสร็จแต่ละคร้ัง ใหค้นท่ีฟังกา้วถอยหลงัไป 1 กา้ว แลว้หยดุฟังคนท่ีเป็นคนพดู พดูประโยค

เดิม ในระดบัเสียงเท่าเดิม ทาํเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จนถึงระดบัหน่ึง ใหผู้น้าํถามคนท่ีถอยไปเร่ือย ๆ วา่

ยงัไดย้นิอยูห่รือไม่  ถา้ไม่ไดย้นิก็ใหห้ยดุ 

(อาจให้คนทีเ่ป็นคนฟัง หันหลงักไ็ด้ แล้วก้าวเดินหน้าไปเร่ือย ๆ หรืออาจให้คนทีพู่ด ค่อย ๆ พูดดังขึน้ ๆ เมื่อคนที่

ถอย ถอยไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะดังจนสุดเสียงของคนพูดแล้ว คนทีฟั่งไม่ได้ยนิกใ็ห้หยุด)  

***อาจจะทาํทั้ง 2 แบบกไ็ด้ 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

1.ถามผูเ้รียนวา่ ระหวา่งการพดูกนั 2 คนท่ีเห็นเพื่อนไดท้าํกิจกรรม ระหวา่งท่ีเราพดูกนัใกล ้ๆ หรือวา่พดูกนัไกล ๆ    

   หรือตอ้งตะโกนพดูกนั อยา่งไหนดีกวา่กนั  เพราะอะไร – ใหเ้ด็กไดคิ้ด และช่วยกนัตอบ 

2.ท่ีน้ีใครเคยมีประสบการณ์ทะเลาะกบัเพื่อนบา้ง เพื่อนอาจทาํอะไรบางอยา่งไม่ถูกใจเรา ขดัใจเรา หรือเราเคยไม่ 

   พดูกบัเพื่อน  เราเคยเดินหนีเพื่อนไหม  เพื่อนพดูอะไรกบัเราเราก็ไม่ฟังบา้งไหม รู้สึกอยา่งไร 

3.ในทางกลบักนั ใครท่ีเคยโดนเพื่อนโกรธ ไม่พดูกบัเรา เดินหนีเรา เราอยากคุยดว้ยก็ไม่คุย รู้สึกอยา่งไร 

4.ท่ีน้ีเราลองมาช่วยกนัคิดซิวา่ ถา้พระเจา้กบัเราตอ้งเป็นแบบท่ีเพื่อนไดท้าํใหเ้ห็น ค่อย ๆ ห่างกนัออกไปจนไม่ได ้  

    ยนิเสียงท่ีพระเจา้จะพดูกบัเรา ดีไหม ถา้เป็นอยา่งนั้นรู้สึกอยา่งไร  

5.เราคิดวา่อะไรท่ีทาํใหพ้ระเจา้กบัเราห่างกนั – บาป การทาํความผดิ การทาํส่ิงท่ีไม่ดีต่าง ๆ ฯลฯ 
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ข้ันที ่3 คําสอน 

1. จากท่ีเราไดเ้รียนรู้ไปแลว้วา่ พระเจา้ทรงสร้างสรรพส่ิงต่าง ๆ สุดทา้ยส่ิงสร้างท่ีสาํคญัท่ีสุดและพระเจา้

ทรงรักมากท่ีสุดก็คือมนุษย ์ แรกเร่ิมเลยพระเจา้สร้างมนุษยใ์หอ้ยูอ่ยา่งสุขสบายกบัพระองคใ์นสวนเอเดน 

(ปฐก. 2 :15-17)  “15พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงนาํมนุษย์มาไว้ในสวนเอเดน  เพ่ือเพาะปลูกและดูแลสวน   16แล้ว     

พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงบัญชามนุษย์น้ันว่า  “ท่านจะกินผลไม้จากต้นไม้ทุกต้นในสวนได้   17แต่อย่ากินจากต้นไม้

แห่งความรู้ดี รู้ช่ัว วนัใดท่ีท่านกินผลจากต้นน้ันท่านจะต้องตาย”  

2. พระเจา้ทรงประทานอิสรภาพ เสรีภาพใหแ้ก่มนุษย ์ในการคิด เลือกและตดัสินใจทาํส่ิงต่าง ๆ และน่ีคือ

ส่ิงท่ีทาํใหม้นุษยแ์ตกต่างจากส่ิงสร้างอ่ืน ๆ แต่สุดทา้ย มนุษยก์็เลือกท่ีจะทาํบาป งูหรือปีศาจไดล่้อลวง  เอวาใหกิ้น

ผลไมจ้ากตน้ไมท่ี้พระเจา้ทรงสั่งหา้ม เพราะความท่ีอยากจะเป็นใหญ่เท่าพระเจา้ คือรู้ดีรู้ชัว่ และไดส่้งผลไมน้ั้นให้

อาดมักินดว้ย เม่ือเขาไดย้นิเสียงของพระเจา้เรียกเขาทั้งสอง เขาก็สาํนึกไดว้า่ตวัเองไดเ้ลือกทาํในส่ิงท่ีผดิ คือไม่ได้

เช่ือฟังเสียงของพระองค ์แต่กลบัไปเช่ือฟังเสียงของปีศาจหรือความชัว่ร้ายแทน (เทียบ ปฐก. 2 :1-24 มนุษยต์กใน

บาป) ส่ิงท่ีอาดมัและเอวาไดท้าํ ส่งผลมายงัเรามนุษยทุ์กคนดว้ย หรือท่ีเราเรียกวา่ “บาปกาํเนิด” 

3. เม่ือมนุษยคู์่แรกทาํบาปคือการไม่เช่ือฟังพระเจา้ ฝ่าฝืนคาํสั่งของพระเจา้(เทียบ ปฐก. 3 :1-11; รม. 5:19) 

จากการท่ีไดอ้ยูก่บัพระเจา้ในสวนสวรรค ์ไดพ้ดูคุยและไดพ้บพระเจา้ทุกวนั ทาํใหเ้ขาทั้งสองถูกขบัออกจากสวน  

เอเดนและมีชีวติท่ีลาํบาก ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษยจึ์งถูกตดัขาดลง (เทียบปฐก. 3:14-19)  

4. เม่ือมนุษยคู์่แรกทาํบาป ทาํใหสู้ญเสียพระหรรษทานแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิดัง่เดิมไป “ไม่มีความแตกต่าง

ใด ๆ อีก ทุกคนกระทาํบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า ”(รม. 3:23)  จากท่ีเราไดเ้รียนรู้ในบทท่ีแลว้วา่   

พระหรรษทาน คือการเป็นมิตรและการสนิทสัมพนัธ์กบัพระเจ้าอย่างแน่นแฟ้น  เพราะมนุษยถู์กสร้างมาใหอ้ยูใ่น

สภาพศกัด์ิสิทธ์ิ ถูกสร้างมาตามภาพลกัษณ์ของพระเจา้ ดงันั้นเม่ือมนุษยท์าํบาปพระหรรษทานก็สูญหายและถูก

ทาํลายลงไปดว้ย ผลท่ีตามมาก็คือ ความเจบ็ปวด ความทรมาน ความตาย(กาอิน-อาแบล)  ดงันั้นเม่ือเราทาํบาปบ่อย

ข้ึน ๆ เราก็จะไม่ไดย้นิเสียงของพระเจา้ เพราะเราจะห่างจากพระองคอ์อกไปเร่ือย ๆ  เหมือนกิจกรรมท่ีเราไดท้าํไป

ตั้งแต่ตอนแรก 

5. บาปกาํเนิด เป็นสภาพท่ีเราไดรั้บมาตั้งแต่เกิด และธรรมชาติของมนุษยเ์ราอ่อนแอ  เราจึงมีบาปท่ีเรา

กระทาํข้ึนดว้ยตวัเราเอง เป็นบาปท่ีเราสร้างเอง ซ่ึงมีอยู ่ 2 ชนิด คือบาปหนกั และ บาปเบา 

บาปหนัก  คือ การกระทาํหรือส่ิงท่ีเราทาํโดยรู้ตวัและเตม็ใจ ทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่เป็นส่ิงท่ีผดิหนกั เป็นบาป เช่น การรังแก

เพื่อนเป็นส่ิงท่ีไม่ดี ทาํใหเ้พื่อนเจบ็ แต่ก็ตั้งใจทาํอาจเพื่อแกแ้คน้ หรือไม่ชอบเพื่อนคนนั้น  การขาดวดัวนัอาทิตย์

ดว้ยความข้ีเกียจ ไม่อยากไปมิสซาเพราะติดการ์ตูน  ตั้งใจขโมยเงิน ขโมยของ หรือตั้งใจโกหก เป็นตน้ 

บาปหนัก ทาํใหเ้ราขาดการมีชีวติเป็นหน่ึงกบัพระเจา้ ทาํใหเ้ราไม่สามารถไดรั้บชีวตินิรันดรซ่ึงการขาดนั้นเรียกวา่ 

"โทษนิรันดร" ของบาป    
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บาปเบา  คือ  การกระทาํหรือส่ิงท่ีทาํไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รู้ตวั ไม่ไดต้ั้งใจ   
»Â…Ú»Â ไม่ไดท้าํลายความรักระหวา่งเรากบัพระเจา้ แต่บาปเบาก็มีผลร้ายในแง่ท่ีวา่ทาํใหเ้ราพลาดโอกาสในการ 
กระทาํความดี หรือทาํใหชี้วติดา้นจิตใจของเราไม่เติบโต  ท่ีสาํคญัก็คือการท่ีเราทาํผดิ  แมว้า่จะเป็นเร่ืองเล็ก  ๆ    
นอ้ย ๆ แลว้ไม่สาํนึกหรือไม่ยอมแกไ้ขปรับปรุงตนเอง   ตวัของเราจะเกิดนิสัยท่ีไม่ดีติดตวัไป   บาปเบาจะทาํให้

เราไดรั้บโทษชัว่คราว 

 

ข้อควรจํา (คู่มือเรียนฯ หนา้ 9) 

1. บาป คือการไม่เช่ือฟังพระเจา้ การฝ่าฝืนคาํสั่งของพระเจา้ 

2. บาปเป็นตวัทาํลายความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัเรา และบาปมี 2 ชนิด คือ บาปหนกั และ บาปเบา 

 3. บาปเบา  คือ  การกระทาํหรือส่ิงท่ีทาํไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รู้ตวั ไม่ไดต้ั้งใจ   
4. บาปหนกั คือ การกระทาํหรือส่ิงท่ีเราทาํโดยรู้ตวัและเตม็ใจ ทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่เป็นส่ิงท่ีผดิหนกั เป็นบาป 

5. เราตอ้งพยายามหลีกหนีโอกาสในการทาํบาปและพยายามไม่ทาํบาป 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ

ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง (คู่มือเรียนฯ หนา้ 9) 

1. บาปคืออะไร 

ตอบ  การไม่เช่ือฟังพระเจา้ ขดัขืนคาํสั่งของพระเจา้ ทาํใหม้นุษยเ์หินห่างจากพระเจา้  

2. ผลของบาปท่ีมนุษยคู์่แรก(อาดมั+เอวา)ไดท้าํ เราเรียกวา่อะไร 

ตอบ บาปกาํเนิด  

3. บาปมีก่ีชนิด 

ตอบ 2 ชนิด คือบาปหนกัและบาปเบา  

4. บาปหนกัคืออะไร และบาปเบาคืออะไร 

ตอบ บาปหนกั คือการกระทาํหรือส่ิงท่ีเราทาํโดยรู้ตวัและเตม็ใจ ทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่เป็นส่ิงท่ีผดิหนกั เป็นบาป  

 บาปเบา คือการกระทาํหรือส่ิงท่ีทาํไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ไดต้ั้งใจ ทาํโดยไม่รู้ตวั 

 

ข.กจิกรรม 

1. ทาํกิจกรรมใบงานเร่ือง บาปหนกั และบาปเบา (คู่มือเรียนฯ หนา้ 10) 

2. คุณครูเฉลยพร้อมกบัใหค้าํแนะนาํ อธิบายเพิ่มเติม และใหก้าํลงัใจเด็กๆ วา่เราตอ้งพยามท่ีจะไม่ทาํบาป แต่ให ้  

ทาํแต่ส่ิงดีดี  ทาํความดีทดแทน 
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คําส่ัง  ใหน้กัเรียนขีดเคร่ืองหมาย  ลงในช่องดา้นขวาใหต้รงกบัการกระทาํของบาป 

กจิการ/ส่ิงทีเ่รากระทาํ บาปหนัก บาปเบา 

1.ดาํไม่ไปมิสซาวนัอาทิตยเ์พราะตั้งใจจะดูการ์ตูนท่ีบา้น   

2.ส้มหยบิยางลบของเพื่อนไปใชแ้ลว้ลืมคืน เก็บใส่กล่องดินสอของตวัเอง   

3.ต๋ีเห็นเงินวางอยูบ่นโตะ๊คุณครู อยากไดไ้ปซ้ือของเล่นเลยหยบิใส่กระเป๋าตวัเอง   

4.ดิวชอบลอกการบา้นเพื่อนเป็นประจาํ   

5.ปิติบอกพอ่แม่วา่จะไปวดั แต่กลบัไปเล่มเกมในร้านอินเตอร์เน็ต   

6.บุญชูขโมยขนมของเพื่อนไปกินพอเพื่อนถามก็บอกวา่ไม่ไดเ้อาไป   

7.แตม้ด่าเพื่อนดว้ยคาํหยาบ   

8.โอ่งตั้งใจขดัขาเคนใหล้ม้ เพราะอิจฉาท่ีเคนเป็นท่ีรักของครูและเพื่อน ๆ ในหอ้ง   

9.นํ้าเล่นกบัเพื่อนขณะเดินไปรับศีลมหาสนิททั้ง ๆ ท่ีรู้วา่เป็นการกระทาํท่ีไม่ดี   

10.เก่งไม่เช่ือฟังพอ่แม่แถมเถียงท่านอีกต่างหาก   
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บทที ่5 

พระเจ้าประทานพระเยซูคริสตเจ้าเพือ่มาสอนเราให้รู้จักพระองค์ 

 

จุดประสงค์  

1. เพื่อใหน้กัเรียนยนิดีตอ้นรับพระเยซูคริสตเจา้เขา้มาในชีวติ 

2. เพื่อใหน้กัเรียนรู้วา่พระเจา้ประทานพระเยซูคริสตเจา้เพื่อสอนเราใหรู้้จกัพระองค ์

3. เพื่อใหน้กัเรียนเลียนแบบอยา่งชีวติของพระเยซูคริสตเจา้ในการเช่ือฟังคาํสั่งสอนพระบิดา 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม 

เกม “พระเจา้สั่งวา่”  

1.ใหน้กัเรียนทาํตามคาํสั่งของผูน้าํ โดยมีขอ้แมว้า่ จะทาํตามคาํสั่งก็ต่อเม่ือไดย้นิวา่ “พระเจา้สั่งวา่....” เช่น “พระเจา้

สั่งวา่ใหย้ิม้ใหเ้พื่อน ๆ” นกัเรียนก็ตอ้งยิม้ใหเ้พื่อน ๆ “พระเจา้สั่งใหย้นืข้ึน” นกัเรียนทุกคนก็ตอ้งยนืข้ึน   

2.แต่ถา้เม่ือไรท่ีผูน้าํออกคาํสั่ง โดยไม่มีคาํวา่ “พระเจา้สั่ง” นกัเรียนไม่ตอ้งปฏิบติัตาม  เช่น ตีเพื่อน 1 ที ถา้ใครทาํ

ตามใหค้ดัคน ๆ นั้นออกมารอการลงโทษ หรือ ผูน้าํอาจบอกวา่ “ปีศาจสั่งวา่ใหพ้ดูวา่น่าเบ่ือ ” ถา้ใครพดูตามก็ให้

คดัคนนั้นออกมารอการลงโทษ เพราะวา่ผูน้าํไม่ไดพ้ดูวา่ “พระเจา้สั่ง....”  

3.ผูน้าํควรออกสั่งคาํสั่งท่ีดีทุกคร้ัง เม่ือมีคาํพระเจา้สั่งนาํหนา้ เพราะกิจการท่ีพระเจา้ใหเ้ราทาํเป็นกิจการท่ีดี 

 

จากนั้นใหคุ้ณครู จดัการแสดงประกอบคาํบรรยายเร่ือง  “พระเยซูคริสตท์รงรับพิธีลา้ง ” ถา้ไม่สะดวกในการเตรียม 

คุณครูอาจเล่าเร่ืองราวจากพระคมัภีร์ใหเ้ด็กฟังเฉย ๆ ก็ได ้

 

ผู้แสดง  

-      พระเยซูคริสตเจา้   -     นกับุญยอห์น บปัติสต ์

- ประชาชน 2 คน   -      ภาพวาดนกพิราบ(หรืออาจใชค้นแสดงก็ได)้  

ครูบรรยาย ผูแ้สดงทาํแต่ท่าทางประกอบ(เทียบ ลก. 3:1-18  คาํประกาศของยอห์น ผูท้าํพิธีลา้ง) 

 “เม่ือไดเ้วลาท่ีกาํหนดไว ้ท่านยอห์น บปัติสตก์็ออกเทศนาสั่งสอนประชาชนใหใ้ชโ้ทษบาปกลบัใจ         

(ผู้แสดงเป็นนักบุญยอห์น บัปติสต์และประชาชนออก)  “จงเปล่ียนจิตใจใหม่ ใครมีเส้ือสองตวัจงแบ่งใหค้นท่ีไม่มี 

ใครมีอาหารก็จงปันใหค้นท่ีไม่มี  จงเตรียมทางขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  จงทาํทางเดินของพระองคใ์หต้รงเถิด  หุบเขา

ทุกแห่งจะถูกถมใหเ้ตม็  ภูเขาและเนินทุกแห่งจะถูกปรับใหต้ํ่าลง   ทางคดเค้ียวจะกลายเป็นทางตรง  ทางขรุขระจะ

ถูกทาํใหร้าบเรียบ ”  พระเยชูคริสตเ์สด็จมารับพิธีลา้งจากท่านยอห์นดว้ย (ผู้แสดงเป็นพระเยซูคริสต์เดินออกมา)  

แต่ท่านยอห์นทูลหา้มไว ้กล่าววา่ “ไม่สมควรท่ีพระองคจ์ะเสด็จมารับพิธีลา้งจากขา้พเจา้  เป็นขา้พเจา้เองต่างหาก  



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 5 พระเจา้ประทานพระเยซูคริสตเจา้เพื่อมาสอนเราใหรู้้จกัพระองค ์หนา้ 18 

ท่ีควรจะรับพิธีลา้งจากพระองค”์ แต่พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “จงกระทาํพิธีลา้งใหเ้ราเถิด เพราะสมควรท่ีเราจะทาํตาม

นํ้าพระทยัของพระบิดา”  ท่านยอห์นจึงโปรดพิธีลา้งใหพ้ระองค ์

 ทนัใดนั้นทอ้งฟ้าก็เปิดออก พระจิตของพระเจา้เสด็จลงมาเป็นรูปนกพิราบ (คนถือรูปนกพิราบออก)       

มาสถิตอยูเ่หนือพระเยซูคริสต ์และมีเสียงดงัมาจากฟากฟ้าวา่ “ท่านผู้นีเ้ป็นบุตรสุดท่ีรักของเรา เราพอใจในตัว 

ท่านมาก พวกท่านจงเช่ือฟังพระองค์เถิด” 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

- ครูถามความรู้สึกของนกัเรียนหลงัจากไดช้มการแสดงแลว้วา่เป็นอยา่งไร เคยไดย้นิเร่ืองน้ีมาก่อนไหม 

- ใหน้กัเรียนช่วยกนัเล่าเร่ืองน้ีใหม่ตามลาํดบั 

- ทาํไมคนท่ีทาํตามคาํสั่งท่ีไม่มีคาํวา่ “พระเจา้สั่ง...” ถึงตอ้งถูกลงโทษ(ในกติกา) 

- หรือจากเกมพระเจา้สั่ง จะเห็นไดว้า่ ส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ราทาํลว้นเป็นส่ิงดี ๆ ทั้งนั้น  

สรุป  เสียงพระบิดาดังมาจากสวรรค์ว่า “จงเช่ือฟังพระองค์(พระเยซูคริสตเจ้า เถิด) ”  ถือวา่เป็นคาํสั่งของพระเจา้   

ท่ีมีต่อเราแต่ละคนใหเ้ช่ือฟังพระเยซูเจา้ 

 

ข้ันที ่3 คําสอน 

 1. หลงัจากท่ีมนุษยไ์ดท้าํบาป ทาํใหค้วามสัมพนัธ์อนัสนิทแน่นแฟ้นและมิตรภาพระหวา่งพระเจา้กบัเรา

เหินห่างและขาดลง  แต่จากการแสดงเร่ืองราวในพระคมัภีร์ท่ีเราไดเ้ห็นน้ี  พวกเราคงเห็นวา่พระเจา้ทรงรักเรามาก

ขนาดไหน ถึงกบัส่งพระบุตร คือพระเยซูคริสตเจา้ลงมาเพื่อไถ่โทษบาปเรา  ไม่ใช่เท่านั้น พระเจา้พระบิดายงัสั่งให้

พวกเราเช่ือฟังพระบุตร เพราะพระบุตรเสด็จมาเพื่อสอนเราใหรู้้จกัพระเจา้ พระบุตรสอนอะไรเราบา้ง? 

 2. พระเยซูคริสตเจา้ทรงสอนเราวา่ พระเจา้เป็นพระบิดา เราเป็นลูกของพระองค ์พระองคท์รงสอนเราให้

สวดภาวนาวา่  “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทัง้หลาย.......... ” (ใหน้กัเรียนสวดตามพร้อม ๆ กนั) พระเจา้ทรงเป็น

บิดาท่ีใจดี รักลูก ๆ เอาใจใส่ดูแลลูก ๆ อยูเ่สมอ ประทานส่ิงดี ๆ ใหแ้ก่ลูก(ทบทวนส่ิงดี ๆ ท่ีพระเป็นเจา้ประทาน

ใหใ้นบทท่ี 4 และส่ิงดี ๆ ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติเรา ) 

 3. พระเยซูคริสตเจา้ทรงเป็นรูปแบบของพระเจา้ พระบิดาผูใ้จดีของเราดว้ย พระองคต์รัสวา่ “ผู้ ท่ีเห็นเรา   

กเ็ห็นพระบิดา” (ยน. 14:9) พระเยซูคริสตเจา้ทรงเมตตาสงสารมนุษยท่ี์ตกทุกขไ์ดย้าก ตลอดช่วงชีวติของพระองค์

ท่ีเราไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่ พระเยซูคริสตเจา้ทรงช่วยผูค้นใหห้ายทุกขห์ายร้อน  เหมือนท่ีพระเจา้ทรงเมตตาสงสาร

มนุษยท่ี์ตกทุกขไ์ดย้าก  พระเยซูคริสตเจา้ทรงอภยัโทษใหศ้ตัรู  พระเจา้ก็ทรงอภยับาปของเรามนุษยด์ว้ย  

4. ท่ีสาํคญัคือ พระเจา้ตรัสวา่ “จงฟังพระองค์เถิด ”  หมายความวา่ พระเจา้พระบิดาตอ้งการใหเ้ราเช่ือ     

ในส่ิงท่ีพระเยซูคริสตเจา้ทรงสั่งสอน เม่ือเราเช่ือฟังพระองคเ์ราก็ตอ้งยนิดีท่ีจะนาํคาํสั่งสอนของพระองคไ์ปปฏิบติั

ในชีวติประจาํวนัของเราดว้ย ในการช่วยเหลือผูอ่ื้น  การใหอ้ภยั  การรักคนอ่ืนเหมือนรักตนเอง  เพราะเม่ือเรา   

เช่ือฟังพระเยซูคริสตเจา้ เราก็รู้จกัพระเจา้ดีข้ึน 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 5 พระเจา้ประทานพระเยซูคริสตเจา้เพื่อมาสอนเราใหรู้้จกัพระองค ์หนา้ 19 

ข้อควรจํา (คู่มือเรียนฯ หนา้ 11) 

1. พระเยซูคริสตเจา้สอนเราใหรู้้จกัพระเจา้ จากคาํสอนและชีวติของพระองค ์

2. ใหเ้รายนิดีตอ้นรับพระเยซูคริสตเจา้เขา้มาในชีวติ  โดยนาํคาํสั่งสอนของพระองคไ์ปปฏิบติั                 

ในชีวติประจาํวนัของเรา ในการช่วยเหลือผูอ่ื้น ใหอ้ภยั  และรักผูอ่ื้นเหมือนรักตนเอง   

 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ

ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง (คู่มือเรียนฯ หนา้ 12) 

1. พระเจา้ทรงเผยแสดงพระองคเ์องใหเ้รารู้จกัไดอ้ยา่งไร 

ตอบ   พระเจา้ทรงเผยแสดงพระองคเ์องใหเ้รารู้จกัโดยทางพระเยซูคริสตเจา้  

2. พระเจา้ทรงสั่งใหเ้ราเช่ือฟังพระเยซูคริสตอ์ยา่งไร 

ตอบ   พระเจา้ทรงสั่งใหเ้ราเช่ือฟังพระเยซูคริสตโ์ดยตรัสวา่ “ท่านผู้นีคื้อบุตรสุดท่ีรักของเรา เป็นท่ีโปรดปราน

ของเรา พวกท่านจงเช่ือฟังพระองค์เถิด” 

3. ส่ิงใดคือการแสดงออกถึงการท่ีเรายนิดีตอ้นรับพระเยซูคริสตเจา้เขา้มาในชีวติ 

ตอบ   นาํคาํสั่งสอนของพระองคไ์ปปฏิบติัในชีวติประจาํวนัของเรา ในการช่วยเหลือผูอ่ื้น  การใหอ้ภยั  การรัก

คนอ่ืนเหมือนรักตนเอง   

 

ข.กจิกรรม   

ระบายสีและตกแต่งภาพ พระเจ้าประทานพระเยซูคริสตเจ้าเพือ่มาสอนเราให้รู้จักพระองค์(คู่มือเรียนฯ หนา้ 13) 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 6 พระจิตคือผูช่้วยท่ีพระบิดาและพระเยซูคริสตป์ระทานใหเ้รา หนา้  20 

บทที ่6 

พระจิตคอืพระผู้ช่วยทีพ่ระบิดาและพระเยซูคริสต์ประทานให้เรา 

 

จุดประสงค์   

1. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัพระจิตเจา้ท่ีพระบิดาและพระเยซูคริสตเจา้ประทานใหก้บัเรา  

2. เพื่อใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัและรู้จกับทบาทหนา้ท่ีของพระจิตเจา้ในชีวติคริสตชน 

3. เพื่อใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะรับพระจิตเจา้ทุก ๆ วนัโดยการสวดภาวนาวอนขอ 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม 

 ครูสอนใหน้กัเรียนสวดบท “อญัเชิญพระจิตเจา้” ในหนงัสือภาวนาของเด็ก ๆ 

- ใหน้กัเรียนสวดพร้อมกนั 

- ใหน้กัเรียนสวดทีละคน 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

ครูถามนกัเรียน 

 บทสวดน้ีเป็นบทสวดออ้นวอนใคร? 

 บทสวดน้ีใชส้วดตอนไหน? 

 บทสวดน้ีอว้นวอนขออะไรบา้ง? 

สรุป  เรามกัจะสวดบท “อญัเชิญพระจิตเจา้ ” ในตอนเร่ิมวนัใหม่ หรือกิจการใหม่ เพื่อว อนขอ พระจิต เจา้

ประทานความช่วยเหลือใหเ้ร่ิมวนัใหม่และกิจการต่าง ๆ อยา่งดี 

 

ข้ันที ่3 คําสอน 

 1.  พระบิดาและพระบุตร(เยซูคริสตเจา้) ปรารถนาท่ีจะส่งพระจิตมาช่วยเหลือเรา พระเยซูคริสต เจา้ตรัสวา่ 

“และเราจะวอนขอพระบิดา  แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หน่ึงให้ท่าน  เพ่ือจะอยู่กับท่านตลอดไป   

คือพระจิตแห่งความจริง  พระผู้ช่วยเหลือคือพระจิตเจ้าท่ีพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเราน้ัน  จะทรงสอนท่าน

ทุกส่ิงและจะทรงให้ท่านระลึกถึงทุกส่ิงท่ีเราเคยบอกท่าน” (ยน. 14:16-17, 26) 

 2.  เม่ือพระเยซูคริสตเจา้ทรงรับพิธีลา้ง พระจิตเจา้ในรูปปรากฏของนกพิราบไดเ้สด็จมาอยูเ่หนือพระองค์

และมีเสียงจากฟ้าวา่ “ท่านผู้นีคื้อบุตรสุดท่ีรักของเรา เป็นท่ีโปรดปรานของเรา ” (ลก. 3:21-22) เพื่อเป็นการยนืยนั

วา่เราทุกคนไดรั้บพระจิตเจา้แลว้เช่นกนั  ตั้งแต่เม่ือเรารับศีลลา้งบาปดว้ย ในศีลลา้งบาปเราไดรั้บการลา้งอาศยั    

นํ้าและพระจิตทาํใหเ้รากลายเป็นบุตรของพระเจา้ 
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3. และภารกิจของพระจิตเจา้ก็ปรากฏเด่นชดัในวนัท่ีบรรดาอคัรสาวกไดรั้บพระจิต  “เม่ือวนัเปนเตกอสเต

มาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานท่ีเดียวกัน  ทันใดน้ันมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้าทุกคนท่ีอยู่

ในบ้านได้ยิน  เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิน้แยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน  ทุกคนได้รับพระจิตเจ้า

เตม็เป่ียม และเร่ิมพูดภาษาอ่ืน ๆ ตามท่ีพระจิตเจ้าประทานให้พูด ” (กจ. 2:1-4) คร้ังน้ีพระจิตเสด็จมาในรูปของลม

พายแุละล้ินไฟ ทาํใหบ้รรดาอคัรสาวกเปล่ียนไป คือ เกิดมีความกลา้หาญ  ความรอบรู้  และความสามารถพดูภาษา

ต่าง ๆ ได ้

 4. น้ีคือส่ิงท่ีเกิดตามมา  ก็คือบรรดาอคัร สาวกเปิดประตูบา้นออกไปเผชิญหนา้กบัประชาชนอยา่งองอาจ  

กลา้หาญ  และเปโตรเร่ิม เทศนาสั่งสอนและ ประกาศวา่  พระเยซูคริสต เจา้ คือ พระผูเ้ป็นเจา้  ผูถู้กตรึงกางเขน

ส้ินพระชนมแ์ละกลบัคืนพระชนม ชีพ  ผูค้นต่างตกต ะลึงเพราะต่างคนต่างไดย้นิเปโตรพดูเป็นภาษาของตน และ

ผลงานช้ินแรกของพระจิตก็คือ  มีคนเช่ือและกลบัใจประมาณสามพนัคน  และวนันั้นเป็นวนัเร่ิมตน้ของพระศาสน

จกัรเพราะมีสัตบุรุษกลุ่มแรก (เทียบ กจ. 2:14-41) 

 5. ทุกวนัน้ี พระจิต เจา้ยงัทรงทาํงานอยูใ่นพระศาสนจกัรและในตวัเราแต่ละคน  เพื่อเปล่ียนชีวติใหเ้ป็น

เหมือนบรรดาอคัร สาวกในสมยั นั้น เราจึงควรร่วมมือกบัพระองคโ์ดยปฏิบติัตามแบบอยา่งของ บรรดาอคัร สาวก 

คือสวดภาวนาวอนขอพระจิตเจา้บ่อย ๆ  ขอพระองคป์ระทานความเช่ือ ความกระตือรือร้น  ความรู้ในเร่ืองคาํสอน  

และความกลา้หาญท่ีจะออกไปประกาศพระนามของพระเยซูคริสต เจา้แก่เพื่อน  ๆ ทั้งดว้ยการกระทาํและคาํพดู  

ของเรา โดยไม่อายหรือกลวัภยัอนัตรายใด ๆ 

 

ข้อควรจํา (คู่มือเรียนฯ หนา้ 14) 

1. พระบิดาเจา้และพระเยซูคริสตเจา้ ทรงประทานพระจิตเจา้ใหเ้ป็นผูช่้วยเรา 

2. พระจิตเจา้มีความสาํคญัและมีบทบาทต่อการดาํเนินชีวติคริสตชนของเราแต่ละคน 

3. ใหเ้รามีความกระตือรือร้นท่ีจะสวดภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากพระจิตเจา้ทุก ๆ วนั 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ

ก.จงเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องและได้ใจความสมบูรณ์ (คู่มือเรียนฯ หนา้ 15) 

1. พระเยซูคริสตเจา้ทรงสัญญาวา่จะส่ง พระจิต มาอยูก่บัเรา 

2. ในขณะท่ีพระเยซูคริสตเจา้ทรงรับพิธีลา้ง พระจิตเจา้ในรูปปรากฏของ นกพิราบ ไดเ้สด็จมาอยูเ่หนือพระองค์

และมีเสียงจากฟ้าวา่ “ท่านผูน้ี้คือบุตรสุดท่ีรักของเรา เป็นท่ีโปรดปรานของเรา” (ลก. 3:21-22) 

3. พระจิตเจา้เสด็จมาอยูก่บับรรดาอคัรสาวกในรูปของ เปลวไฟลกัษณะเหมือนล้ิน 

4. เม่ือพระจิตเจา้เสด็จมาแลว้  บรรดา อคัรสาวก เปล่ียนเป็นคนใหม่  มีความกลา้หาญ  ความรอบรู้ และ สามารถ  

พดูภาษาต่าง ๆ ได ้

5. พระจิตเจา้ มีความสาํคญัและ มีบทบาทต่อการ ดาํเนินชีวติคริสตชน ของเราแต่ละคน 
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ข.กจิกรรม 

ใหเ้วลานกัเรียนท่องบทสวด “อญัเชิญพระจิตเจ้า ” ใหท้่องส่วนตวั จากนั้นใหผ้ลดักนัเอาการกบัเพื่อน และใหม้า

สวดกบัคุณครู  ถา้นกัเรียนคนไหนท่ีท่องไดแ้ลว้ก็ใหช่้วยเพื่อน ๆ  
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บทที ่7 

ศีลอภัยบาปหรือศีลแห่งการคนืดี 

 

จุดประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วา่พระเยซูเจา้เป็นผูต้ ั้งศีลอภยับาป 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้และเขา้ใจวา่ ศีลอภยับาปช่วยเราใหก้ลบัคืนดีกบัพระเจา้ และกบัเพื่อนมนุษย ์

3. เพื่อใหผู้เ้รียนหมัน่ไปรับศีลอภยับาปอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะทุกคร้ังเม่ือทาํบาปหนกั 

 

อุปกรณ์  ภาพฟิวเจอร์บอร์ด ชุด ลูกลา้งผลาญ 1 ชุด(จาํนวน 5 ภาพ)  

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม   

เล่าเร่ือง บิดาผูใ้จดี ประกอบภาพฟิวเจอร์บอร์ด(เทียบ ลก. 15:11-32 เร่ืองลูกลา้งผลาญและลูกท่ีคิดวา่ตนทาํดีแลว้) 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

1.มีตวัละครท่ีเด่น ๆ ก่ีตวั ใครบา้ง 

2.นอ้งชายขออะไรจากบิดา  แลว้บิดาใหต้ามท่ีขอหรือไม่ 

3.เขานาํเงินท่ีไดไ้ปทาํอะไรบา้ง 

4.ชีวติเขาหลงัจากใชเ้งินหมดแลว้เป็นยงัไง 

5.หลงัจากนั้นเขาตดัสินใจไปไหน 

6.ตอนจบของเร่ืองเป็นยงัไง 

 

ข้ันที ่3 คําสอน 

1. เราไดเ้รียนรู้วา่  การทาํบาปทาํใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัเราถูกตดัขาดลง  เราสูญเสีย            

พระหรรษทาน ซ่ึงหมายถึงความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้น การเป็นมิตรกบัพระเจา้ก็ถูกทาํลายลงดว้ย และผลของบาป

ท่ีบิดา – มารดาคู่แรก(อาดมัและเอวา)ไดท้าํ  ก็ตกทอดมาสู่มนุษย ์นัน่ก็คือ บาปกาํเนิด แต่พระเจา้ทรงรักมนุษยม์าก

และรักแบบไม่มีเง่ือนไข  ใหโ้อกาสมนุษยห์ลายต่อหลายคร้ัง ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการส่งพระบุตรแต่องคเ์ดียว คือ   

พระเยซูเจา้ลงมาบงัเกิดในโลก เป็นพระผูไ้ถ่ท่ีช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จากการเป็นทาสของบาปและความตาย 

2. พระเยซูเจา้ทรงปรารถนาจะช่วยมนุษยใ์หร้อด นาํมนุษยใ์หก้ลบัมาคืนดีกบัพระเจา้พระบิดา พระองคจึ์ง

ทรงตั้ง “ศีลอภัยบาป ” เพื่อช่วยเหลือมนุษย ์ มีกล่าวไวใ้นพระวรสารตามคาํบอกเล่าของนกับุญยอห์นบทท่ี 20       

ขอ้19-23 พระเยซูเจา้ตรัสกบัอคัรสาวกวา่  “จงรับพระจิตเจ้าเถิด  ท่านท้ังหลายอภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้ น้ันก็
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ได้รับการอภัย  ท่านท้ังหลายไม่อภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้ น้ันกไ็ม่ได้รับการอภัยด้วย ”  พระเยซูเจา้ทรงมอบ

อาํนาจใหบ้รรดาอคัรสาวกสามารถยกบาปได ้

3. เราทุกคนตอ้งเขา้รับศีลอภยับาป เพราะเราทุกคนลว้นเป็นคนบาป เม่ือเรารับศีลลา้งบาป บาปกาํเนิดของ

เราถูกลบลา้งไปหมดก็จริง แต่ดว้ยความเป็นมนุษย ์เราอ่อนแอ เรามีความโนม้เอียงท่ีจะทาํบาปไดอ้ยูบ่่อย ๆ  เราจึง

ตกในบาป และจาํเป็นตอ้งเขา้ไปรับศีลอภยับาป เพื่อแสดงความเสียใจท่ีไดก้ระทาํบาป และมีความตั้งใจดีท่ีจะไม่

ทาํบาปอีก แต่เราไม่สามารถแกบ้าปโดยตรงกบัพระเจา้โดยไม่ผา่นพระสงฆ ์เพราะพระเยซูเจา้ทรงมอบอาํนาจ   

การยกบาปใหแ้ก่นกับุญเปโตร(มธ . 16:19) และบรรดาอคัรสาวกและผูสื้บทอดตาํแหน่งต่อ ๆ มา  ฉะนั้น เราตอ้ง

เขา้ไปรับศีลอภยับาปทุกคร้ังท่ีเราทาํบาปหนกั  และพระสงฆจ์ะเป็นผูย้กโทษบาปใหเ้ราในนามของพระบิดา พระ

บุตรและพระจิต 

 4. ความหมายของการยกบาปก็คือ ยกโทษ ไม่เอาผดิ และนาํคนบาปใหม้าสัมผสัพระเจา้เสียใหม่  มาจบั

มือกบัพระองค ์ มาเป็นเพื่อนกบัพระองค ์ เราเรียกการกระทาํดงัน้ีวา่  การคืนดีกบัพระเจา้ แลว้ผลท่ีตามมาก็คือ 

ความสุข สงบ สันติท่ีเกิดข้ึนในใจ 

 5. นอกจากคืนดีกบัพระเจา้แลว้ ศีลแกบ้าปยงัทาํใหเ้ราหนัมาคืนดีกบัเพื่อนมนุษยด์ว้ย เพราะบาปท่ีเราทาํ

ส่งผลกระทบถึงเพื่อนมนุษยเ์สมอ ทาํใหส้ายสัมพนัธ์กบัเพื่อนมนุษยจื์ดจางลง เม่ือเรารับศีลแกบ้าปส่ิงเหล่าน้ีก็

ไดรั้บการเยยีวยาใหห้าย  เรากบัเพื่อนมนุษยก์็กลบัมาคืนดีกนั มามีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัดงัเดิม หรือดีกวา่เดิม

ดงันั้น ขอใหเ้ราหมัน่ไปรับศีลอภยับาปอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะทุกคร้ังท่ีเราไดท้าํบาปหนกั  และใหเ้ราพยายาม

ตั้งใจท่ีจะไม่ทาํบาป  พยายามหลีกหนีโอกาสท่ีจะทาํบาป  พยายามทาํส่ิงท่ีดีต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น เพื่อใหพ้ระเจา้   

พอพระทยั  และน่ีคือส่ิงท่ีเราสามารถตอบสนองความรักของพระเจา้ในชีวติประจาํวนัในขณะท่ีเรายงัมีชีวติอยูไ่ด ้

 6. ผลทางจิตใจของศีลอภยับาปไดแ้ก่(CCC 1496) 

 การคืนดีกบัพระเจา้ ซ่ึงโดยทางน้ีผูใ้ชโ้ทษบาปไดรั้บพระหรรษทานคืนมา  

 การคืนดีกบัพระศาสนจกัร  

 การยกโทษถาวรท่ีสมควรไดรั้บอนัเน่ืองมาจากบาปหนกั  

 การยกโทษชัว่คราวอยา่งนอ้ยเป็นบางส่วนท่ีเป็นผลตามมาของบาป  

 สันติสุขและความสบายใจของมโนธรรมและความบรรเทาทางจิตใจ  

 การเพิ่มพลงัทางจิตเพื่อการรบสู้แบบคริสตชน  

ศีลอภยับาป จึงเป็นเคร่ืองหมายและเคร่ืองมือแห่งความรักและพระเมตตา  ท่ีพระเจา้ทรงแสดงถึงความรัก 

ท่ีปราศจากเง่ือนไข และความซ่ือสัตยข์องพระองค ์ ท่ีทรงปรารถนาใหม้นุษยท์ั้งมวลไดเ้ขา้สู่หนทางความรอดของ

พระองค ์ และในเวลาเดียวกนั เป็นแนวทางและจิตตารมณ์ท่ีพระองคป์ระทานใหม้นุษย ์ไดด้าํเนินชีวติเป็น

ประจกัษพ์ยานถึงพระเจา้องคค์วามรักและเมตตา ดว้ยการใหอ้ภยักนัและกนัในชีวติประจาํวนัของเราดว้ย 

 

   



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 7 ศีลอภยับาปหรือศีลแห่งการคืนดี หนา้ 25 

ข้อควรจํา (คู่มือเรียนฯ หนา้ 17) 

1. พระเยซูเจา้เป็นผูต้ ั้งศีลอภยับาป 

2. ศีลอภยับาปช่วยเราใหก้ลบัคืนดีกบัพระเจา้ และเพื่อนมนุษย ์

3. เราตอ้งหมัน่ไปรับศีลอภยับาปอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะทุกคร้ังเม่ือทาํบาปหนกั 

4. ศีลอภยับาป เป็นเคร่ืองหมายแห่งพระเมตตา  ท่ีพระเจา้ทรงแสดงถึงความรักท่ีปราศจากเง่ือนไข และ

ความซ่ือสัตยข์องพระองค ์

5. พระสงฆเ์ป็นผูย้กโทษบาปใหเ้รา ในนามของพระบิดา พระบุตรและพระจิต 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ

ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง (คู่มือเรียนฯ หนา้ 17) 

1.ใครเป็นผูต้ ั้งศีลอภยับาป 

ตอบ พระเยซูเจา้  

2.ศีลอภยับาปหรือศีลแกบ้าปคืออะไร 

ตอบ ศีลอภยับาป คือศีสศกัด์ิสิทธ์ิท่ียกบาปของเรา ทาํใหเ้ราคืนดีกบัพระเจา้และเพื่อนมนุษยอี์กคร้ัง  

3.ทาํไมเราถึงตอ้งไปแกบ้าปกบัพระสงฆ ์

ตอบ เพราะพระเยซูเจา้ทรงมอบอาํนาจการยกบาปใหแ้ก่บรรดาอคัรสาวกและผูสื้บทอดตาํแหน่งต่อ ๆ มา  

4.ผลของศีลอภยับาปหรือศีลแกบ้าปคืออะไร 

ตอบ ความสุขใจท่ีไดก้ลบัมาคืนดีกบัพระเจา้และเพื่อนมนุษย ์ และเป็นมดัจาํความสุขนิรันดรในสวรรค์  

5.ศีลอภยับาปเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงส่ิงใดของพระเจา้ 

ตอบ พระเมตตาท่ีพระเจา้ทรงแสดงถึงความรักท่ีปราศจากเง่ือนไข และความซ่ือสัตยข์องพระองค์  

6.พระสงฆเ์ป็นผูย้กโทษบาปใหเ้ราในนามของใคร 

ตอบ พระบิดา พระบุตรและพระจิต 

 

ข.กจิกรรม 

เพลง “กลิ้งออกไป” (คู่มือเรียนฯ หนา้ 18) 

 กลิ้งออกไป  กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป   บรรดาภาระหนักในใจกลิ้งออกไป(ร้อง 2รอบ) 

 บนกางเขน บุตรพระเจ้า  ยอมเลอืดไหลเพือ่ไถ่เรา  อลัเลลูยา (กลบัไปร้องตั้งแต่ตน้เพลงใหม่) 

1.คุณครูร้องใหเ้ด็กฟัง 2 – 3 รอบเพื่อใหเ้ด็กคุน้ทาํนอง  

2.สอนใหเ้ด็กร้องตามท่ีละท่อนจนจบเพลง และร้องทั้งหมดอีก 3 – 4 รอบ  

3.สอนท่าทางประกอบเพลง 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 8 เราเป็นทุกขเ์สียใจเพราะไดท้าํผดิต่อบญัญติัความรัก หนา้ 26 

บทที ่8 
เราเป็นทุกข์เสียใจ เพราะได้ทาํผดิต่อบัญญัติความรัก 

 
 
จุดประสงค์  

เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัเป็นทุกขเ์สียใจเม่ือทาํผดิ เพราะเป็นเง่ือนไขสาํคญัท่ีพระเจา้จะทรงอภยัให้ 
 
ข้ันที ่1 กจิกรรม 
ครูยกตวัอยา่งบางอยา่งใหน้กัเรียนตดัสินวา่ ดี หรือ ไม่ดี 
 1.แม่ใชใ้หเ้ด็กชายดาํดูนอ้ง แต่ดาํกลบัปล่อยนอ้งไวแ้ลว้ไปวิง่เล่นกบัเพื่อน ๆ นอ้งหกลม้ร้องไห ้จึงดุเอา 

แต่ดาํกลบัหวัเราะวิง่หนีไป 
 2.เด็กหญิงชุลีเล่นกบัพี่ ๆ นอ้ง ๆ ในบา้น เผอิญวิง่ไปชนตูก้ระจกแตก เม่ือแม่กลบัมา ชุลีจึงเขา้ไปหาแม่ 

แลว้พดูวา่ “คุณแม่คะ หนูวิง่ชนตูก้ระจกแตก หนูเสียใจและขอโทษคุณแม่” 
 3.เด็กชายนทัรังแกนอ้งโดยแยง่ของเล่นนอ้งไป  พอ่สั่งใหเ้อาไปคืนนอ้ง นทัจาํใจคืนให ้แลว้บอกกบั    

นอ้งวา่  “ทีหลงัแกไม่ตอ้งมาเล่นกบัขา้” 
 4.เด็กหญิงสุดา ยมืปากกาของเด็กหญิงเพญ็ศรีไป แลว้ทาํหล่นหกั สุดาจึงไปหาเพญ็ศรีพดูวา่ “ฉนัทาํ

ปากกาของเธอหกัเสียแลว้ ฉนัเสียใจ ฉนัจะซ้ืออนัใหม่มาใหน้ะ” 
 ครูเล่าประวติัคนสาํคญับางคนท่ีเม่ือทาํผดิแลว้รู้จกัเสียใจขอโทษ เช่น  
 นักบุญดอมินิก ซาวโีอ เม่ือเล็ก ๆ ทาํขวดนํ้ามนัแตก จึงเตรียมไมเ้รียวไว ้พอแม่กลบัมาก็เขา้ไปหากล่าววา่ 

“คุณแม่ครับ ผมทาํขวดนํา้มนัแตก ผมเสียใจจริง ๆ ผมขอโทษ ขอคุณแม่ลงโทษผมเถอะครับ ” วา่แลว้ก็ยืน่ไม้

เรียวใหแ้ม่ตี แต่แม่สงสารก็ยกโทษให ้
 ยอร์จ วอซิงตัน ประธานาธิปดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา  เม่ือยงัเล็กอยู ่พอ่ซ้ือขวานเล่มเล็ก ๆ ใหเ้ป็น

ของขวญั ยอร์จ วอชิงตนั ชอบใจมาก เท่ียวเอาขวานฟันไปทัว่ ท่ีสุดก็ฟันเอาตน้ไมท่ี้พอ่รักและหวงมากตน้หน่ึง

ขาด ยอร์จ วอชิงตนั รู้ตวัจึงวิง่ไปหาพอ่กล่าววา่ “คุณพ่อครับ ผมเอาขวานฟันต้นไม้ท่ีพ่อรักขาดไปแล้ว ผมเสียใจ 

ขอคุณพ่อลงโทษผมเถอะ ” พอ่เอามือลูบศีรษะลูกแลว้กล่าววา่  “เอาเถอะ ลูกผิดไปแล้วกรู้็จักเสียใจมาขอโทษ  

การทาํเช่นนีค่้าย่ิงกว่าต้นไม้ต้นน้ันหลายเท่า พ่อไม่ลงโทษลูกหรอก” 
 
ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 
ครูถามนกัเรียนวา่ 

 สมมติวา่นกัเรียนเป็นพอ่แม่ นกัเรียนจะทาํอยา่งไรต่อการกระทาํของเด็ก ๆ ตามตวัอยา่งขา้งบน? ทาํไม?

(อ่านประโยคขา้งบนซํ้ าใหเ้ด็กฟังทีละขอ้) 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 8 เราเป็นทุกขเ์สียใจเพราะไดท้าํผดิต่อบญัญติัความรัก หนา้ 27 

 รู้สึกอยา่งไรต่อเร่ืองราวของนกับุญดอมินิก ซาวโีอ และยอร์จ วอชิงตนั 
 ถา้เป็นนกัเรียนจะบอกกบัพอ่แม่หรือคุณครูตามตรงไหม ถา้เธอทาํผดิ(บอกเพราะอะไร ถา้ไม่บอกเพราะ

อะไร) 

สรุป คนเรายอ่มผดิผลาดได ้แต่เม่ือผดิผลาดแลว้รู้จกัเสียใจขอโทษ ก็จะไดรั้บการอภยั หรือทาํใหโ้ทษท่ีรุนแรง

นั้นลดนอ้ยลง  ความผดิบาปไดแ้ยกเราออกจากพระเจา้ และทาํลายความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัเรา  

เราสามารถบอกกบัพระเจา้วา่เราเสียใจดว้ยความสาํนึกอยา่งแทจ้ริง  และขอใหพ้ระองคย์กโทษใหก้บัเรา 

 
ข้ันที ่3 คําสอน 
 1. วนัหน่ึง พระเยซูคริสตเ์สด็จไปท่ีบา้นหลงัหน่ึง มีหญิงคนหน่ึงช่ือ มารี มกัดาเลนา มาเฝ้าพระองค ์    

นางเป็นคนบาปหนา มีปีศาจถึง 7 ตนสิงอยู ่นางเขา้มากราบแทบพระบาทพระเยซูคริสตร้์องไหน้ํ้าตาไหลรด     

พระบาทของพระองค ์นางเอาผมเช็ดแลว้เอานํ้ามนัหอมชโลมพระบาท ผูค้นเห็นก็พารังเกียจคิดในใจวา่ ทาํไม  

พระเยซูคริสตเจา้จึงปล่อยใหค้นบาปมาทาํเช่นน้ี พระองคจึ์งตรัสแก่คนเหล่านั้นวา่“ความผิดของนางซ่ึงมีมาได้รับ

อภัยแล้วเพราะนางรักมาก ผู้ ท่ีได้รับอภัยน้อยกเ็พราะผู้ น้ันรักน้อย ” แลว้พระองคก์็ตรัสกบัมารี มกัดาเลนาวา่ 

“บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว ” (เทียบ ลก. 7 :36-48) เหตุท่ีมารี มกัดาเลนาไดรั้บอภยัก็เพราะนางเป็นทุกขเ์สียใจ

และแสดงออกดว้ยการร้องไห ้เอานํ้าตาลา้งพระบาท ชโลมนํ้ามนัหอมท่ีพระบาท จากคนบาปหนาในอดีต นางจึง

กลายเป็นนกับุญใหญ่ คือ นกับุญมารี มกัดาเลนา 
 2. เม่ือเราทาํบาปผดิต่อพระเจา้ วธีิเดียวท่ีจะทาํใหพ้ระเป็นเจา้อภยัเราไดก้็คือ เป็นทุกขเ์สียใจและขอโทษ

พระองค ์พระเจา้ตรัสวา่ “ถึงบาปของเจ้าจะมีสีแดงเข้ม กจ็ะขาวราวกับหิมะ ถึงมนัจะแดงอย่างผ้าแดงกจ็ะ

กลายเป็นอย่างขนแกะ” (อสย. 1:18) 
 3. ความทุกขถึ์งบาปคือการสาํนึกวา่เราไดท้าํผดิต่อพระเจา้ผูท้รงรักเราและมีพระคุณต่อเราอยา่งเหลือลน้ 

พระองคท์รงเป็นบิดาของเรา ทรงดีต่อเราทุกประการ การทาํบาปจึงเป็นการเนรคุณอยา่งน่าละอายท่ีสุด 

นอกจากนั้นบาปยงัมีความร้ายกาจในตวัมนัเอง คือ ทาํใหเ้ราสูญเสียพระหรรษทาน เสียความเป็นบุตรของพระเจา้ 

เสียมรดกในสวรรคด์ว้ย และถา้เราตายในบาปเราก็จะตอ้งรับโทษในนรกตลอดนิรันดร การคิดไดเ้ช่นน้ี ทาํใหเ้รา

เกลียดกลวับาปและเกิดความเป็นทุกขไ์ดเ้หมือนกนั  ฉะนั้น การสาํนึกผดิอยา่งแทจ้ริงได ้ตอ้งมีความทุกขถึ์งบาป

ในจิตใจ หมายความวา่ การกลบัใจตอ้งมีผลถึงภายในจิตใจของเราดว้ย  

 4. พระศาสนจกัรสอนวา่ คนบาป ถา้สาํนึกตน เป็นทุกขเ์สียใจ แมต้ายไปโดยไม่มีโอกาสรับศีลแกบ้าป     

ก็ไดรั้บการอภยัและสามารถเอาตวัรอดได ้ฉะนั้น เราจึงควรเป็นทุกขเ์สียใจเพราะบาปของเราบ่อย ๆ หรือทุกคร้ัง   

ท่ีเราพิจารณามโนธรรมหรือพิจารณาบาปแลว้ 
 
 
 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 8 เราเป็นทุกขเ์สียใจเพราะไดท้าํผดิต่อบญัญติัความรัก หนา้ 28 

ข้อควรจํา (คู่มือเรียนฯ หนา้ 19) 

1. เม่ือเราทาํบาปผดิต่อพระเจา้ วธีิเดียวท่ีจะทาํใหพ้ระองคอ์ภยับาปใหก้บัเราก็คือ เป็นทุกขเ์สียใจและ     
ขอโทษพระองค ์

 2. การเป็นทุกขถึ์งบาป คือ การสาํนึกวา่เราไดท้าํผดิต่อพระเจา้ผูท้รงรักเราและมีพระคุณต่อเราอยา่ง

 เหลือลน้ พระองคท์รงเป็นบิดาของเรา ทรงดีต่อเราทุกประการ  
 3. เราควรเป็นทุกขเ์สียใจเพราะบาปของเราบ่อย ๆ หรือทุกคร้ังท่ีเราพิจารณามโนธรรมหรือพิจารณาบาป  
 4. บาปยงัมีความร้ายกาจในตวัมนัเอง คือ ทาํใหเ้ราสูญเสียพระหรรษทาน  เสียความเป็นบุตรของพระเจา้  
 
 
ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ
ก. จงเติมคําลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้อง (คู่มือเรียนฯ หนา้ 20) 

1. การเป็นทุกขถึ์งบาปคือ การสาํนึกวา่เรา ไดท้าํผดิต่อ พระเจา้ ผูท้รงรักเรา และ มีพระคุณ ต่อเรายิง่นกั 

2. เราควร เป็นทุกขเ์สียใจ เพราะบาปของเราบ่อย ๆ หรือ ทุกคร้ังท่ี พิจารณาบาป หรือ พิจารณามโนธรรม 
3. วธีิเดียวท่ีจะทาํใหพ้ระเจา้ทรงอภยับาปใหก้บัเรา คือ เป็นทุกขเ์สียใจ และ ขอโทษต่อพระองค ์

4. บาปมีความร้ายกาจ คือ ทาํใหเ้ราสูญเสีย พระหรรษทาน และ ความเป็นบุตร ของพระเจา้ 
5. พระศาสนจกัรสอนวา่ ถา้คนบาป สาํนึกตน เป็นทุกขเ์สียใจ  แมต้ายไปโดยไม่มีโอกาสรับศีลอภยับาป ก็ไดรั้บ

การอภยั และสามารถเอาตวัรอดได ้
 
ข.กจิกรรม 
1.ใหน้กัเรียนสวดบท “บทสารภาพบาป” และ “บทแสดงความทุกข์” อยา่งตั้งใจ(บทภาวนาปรับปรุงใหม่ปี ค.ศ.

2010) ครูอธิบายความหมายของคาํภาวนาทั้งสองบทน้ีใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

2.ใหฝึ้กสวด “บทแสดงความทุกข์” สาํหรับนกัเรียนท่ียงัสวดไม่ได ้
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บทที ่9 
พระเจ้าทรงอภัยโทษให้เราเมือ่เราสํานึกผดิ 

 
จุดประสงค์  

1. เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความประทบัใจและซาบซ้ึงในพระเมตตาของพระเจา้ท่ีอภยัโทษใหเ้ราเม่ือเราสาํนึกผดิ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนไม่กลวัท่ีจะมาสารภาพผดิต่อพระเจา้เม่ือเราไดท้าํความผดิ 
3. เพื่อใหน้กัเรียนท่ีความตั้งใจดีท่ีจะพยายามไม่ทาํบาปหรือทาํความผดิเพราะความรักต่อพระเจา้ 

 
อุปกรณ์  1.พระวรสารภาคพนัธสัญญาใหม่เท่าจาํนวนผูเ้รียน  
  2.ภาพพระคมัภีร์ เร่ืองหญิงผดิประเวณี (ยน. 8 :1-11) 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม 
แบบที ่1 ครูเล่าเร่ืองในพระวรสารต่อไปน้ีใหน้กัเรียนฟังพร้อมภาพประกอบ 
 เชา้ตรู่วนัรุ่งข้ึน พระองคเ์สด็จไปในพระวหิารอีก ประชาชนเขา้มาหอ้มลอ้มพระองค ์พระองคป์ระทบันัง่ 

แลว้ทรงเร่ิมสั่งสอน   บรรดาธรรมาจารยแ์ละชาวฟาริสีนาํหญิงคนหน่ึงเขา้มา หญิงคนน้ีถูกจบัขณะล่วงประเวณี 

เขาใหน้างยนืตรงกลาง แลว้ทูลถามพระองคว์า่ “อาจารย์ หญิงคนนีถ้กูจับขณะล่วงประเวณี ในธรรมบัญญติั 

โมเสสส่ังเราให้ทุ่มหินหญิงประเภทนีจ้นตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไร”  เขาถามพระองคเ์ช่นน้ี เพื่อทดลองพระองค ์

หวงัจะหาเหตุปรักปรําพระองค ์แต่พระเยซูเจา้ทรงกม้ลง เอาน้ิวพระหตัถขี์ดเขียนท่ีพื้นดิน เม่ือคนเหล่านั้นยงั      

ทูลถามย ํ้าอยูอี่ก พระองคท์รงเงยพระพกัตร์ข้ึน ตรัสวา่ “ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด ”   

แลว้ทรงกม้ลงขีดเขียนบนพื้นดินต่อไป  เม่ือคนเหล่านั้นไดฟั้งดงัน้ี ก็ค่อย  ๆ ทยอยออกไปทีละคน เร่ิมจากคน

อาวโุส จนเหลือแต่พระเยซูเจา้ตามลาํพงักบัหญิงคนนั้น ซ่ึงยงัคงยนือยูท่ี่เดิม พระเยซูเจา้ทรงเงยพระพกัตร์ข้ึน   

ตรัสกบันางวา่ “นางเอ๋ย พวกน้ันไปไหนหมดไม่มีใครลงโทษท่านเลยหรือ” หญิงคนนั้นทูลตอบวา่“ไม่มีใครเลย 

พระเจ้าข้า” พระเยซูเจา้ตรัสวา่ “เรากไ็ม่ลงโทษท่านด้วย ไปเถิด และต้ังแต่นีไ้ป อย่าทาํบาปอีก” (ยน. 8:2-11) 
หรือ แบบที ่2   ใหเ้ด็กไดอ่้านพระคมัภีร์ โดยเปิดพระวรสารของนกับุญยอห์นบทและขอ้เดียวกนั(ยน. 8:2-11) 
 
ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 
ครูถามความรู้สึกของนกัเรียนวา่ 

 รู้สีกอยา่งไรต่อพวกฟาริสีและบรรดาธรรมาจารย ์
 รู้สึกอยา่งไรต่อหญิงท่ีถูกจบัมา 
 รู้สึกอยา่งไรต่อพระเยซูคริสตเจา้ 
ครูอาจสุ่มถามบางคนหรือใหช่้วยกนัตอบก็ได ้และเขียนคาํตอบข้ึนกระดาน 
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สรุป ความประทบัใจของเราก็คือ พระเยซูคริสตเจา้ทรงมีพระทยัเป่ียมดว้ยความเมตตากรุณา ทรงพร้อมเสมอ  

ท่ีจะยกโทษใหแ้ก่ผูท่ี้สาํนึกผดิ ไม่วา่เขาผูน้ั้นจะมีบาปหนาสักเท่าใดก็ตาม 
 
ข้ันที ่3 คําสอน 

1. พระเยซูคริสตเจา้ตรัสวา่ “เรามาเพ่ือแสวงหาและเพ่ือช่วยผู้ ท่ีเสียไปให้รอดพ้น ” (ลก. 19:10) แสดงวา่

พระองคท์รงห่วงใยคนบาปเป็นพิเศษ จนถึงกบัเสด็จมาเพื่อตามหาพวกเขาโดยเฉพาะ พระองคย์งัตรัสอีกวา่     
“คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนเจบ็ไข้ต้องการ” (มธ. 9:12) 
 2. พระเจา้ทรงมีพระทยักวา้งขวางและทรงเผือ่แผพ่ระเมตตาไปยงัคนบาปทุกคน พระองคท์รงเฝ้าคอยให้

เขากลบัมาหาพระองคเ์พื่อจะทรงยกโทษให ้ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัก็คือนิทานเปรียบเทียบเร่ือง “ลูกล้างผลาญ” หรือ 

“บิดาผู้ใจดี”   ท่ีเราเคยไดย้นิมา  บิดาในเร่ืองน้ีก็เปรียบไดก้บัพระเจา้นั้นเองท่ีคอยเฝ้าการกลบัมาของลูกอยูทุ่กวนั 

เม่ือลูกซมซานกลบัมา แทนท่ีจะลงโทษกลบัสวมกอดรับขวญัและจดัฉลองตอ้นรับอยา่งใหญ่โต พระเจา้ทรงทาํ

เช่นน้ีต่อคนบาปท่ีกลบัใจจริง ๆ (เทียบ ลก. 15:11-32) 
 3. ปกติเม่ือเราทาํผดิ เรามกัไม่กลา้ไปบอกใครเพราะกลวัถูกลงโทษ เช่น ทาํขา้วของในบา้นแตกเสียหาย 

เราไม่กลา้ไปบอกพอ่แม่เพราะกลวัถูกตี หรือทาํขา้วของของโรงเรียนเสียหาย เราไม่กลา้ไปบอกครู เพราะกลวัถูกตี  

กลวัการลงโทษ  แต่สาํหรับพระเจา้จะไม่เป็นเช่นนั้นเลย  พระองคจ์ะไม่ทรงลงโทษเราเลย แต่จะยกโทษและรักเรา

เหมือนเดิม ขอเพียงใหเ้ราเขา้มาขอโทษพระองคด์ว้ยความสาํนึกผดิจากใจจริง ๆ 
 4. พร้อมกบัความสาํนึกผดิ  เราก็ตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะไม่ทาํบาปอีกต่อไปดว้ย พระเยซูคริสตเจา้ตรัสแก่

หญิงคนบาปวา่ “เรากไ็ม่ลงโทษท่านด้วย ไปเถิด และต้ังแต่นีไ้ป อย่าทาํบาปอีก ”(ยน. 8 :11) แสดงใหเ้ห็นวา่  

ความตั้งใจจะไม่ทาํบาปอีกน้ี  เป็นเง่ือนไขสาํคญัท่ีจะไดรั้บการอภยั  เราจึงตอ้งตั้งใจเช่นน้ีทุกคร้ัง และตอ้งพยายาม

ถือตามความตั้งใจน้ีดว้ย 
 
ข้อควรจํา (คู่มือเรียนฯ หนา้ 21) 

1. เพื่อเราจะไดเ้กิดความประทบัใจและซาบซ้ึงในพระเมตตาของพระเจา้ท่ีอภยัโทษใหเ้ราเม่ือเราสาํนึกผดิ 
2. เราตอ้งไม่กลวัท่ีจะมาสารภาพผดิต่อพระเจา้เม่ือเราไดก้ระทาํความผดิ 
3. ใหเ้รามีความตั้งใจดี และพยายามไม่ทาํบาปหรือทาํความผดิ เพราะเห็นแก่ความรักของพระเจา้ 

 
 
ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ
ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง (คู่มือเรียนฯ หนา้ 21) 

1. เม่ือเราทาํบาปเราตอ้งทาํอยา่งไร 
ตอบ   เราตอ้งเป็นทุกขเ์สียใจ ขอโทษพระเจา้และตั้งใจจะไม่ทาํบาปอีก  
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2. พระเจา้ทรงยกโทษใหเ้ราผา่นทางศีลศกัด์ิสิทธ์ิประการใด 

ตอบ   ศีลอภยับาปหรือศีลแกบ้าป  
3.เง่ือนไขสาํคญัท่ีจะไดรั้บการอภยับาปจากพระเจา้คือส่ิงใด 
ตอบ สาํนึกและเสียใจท่ีไดท้าํบาป  การตั้งใจท่ีจะไม่ทาํบาปหรือพยายามท่ีจะไม่ทาํบาปอีก  
 
ข.กจิกรรม 
กจิกรรมที ่1  อกัษรไขว ้ จงนาํคาํเหล่าน้ีไปเติมในช่องวา่งใหค้รบทั้งแนวตั้งและแนวนอน(คู่มือเรียนฯ หนา้ 22) 

  พยายาม  กลบัใจ   ความผดิ  สาํนึกผดิ บาป   

ความเมตตา ใหอ้ภยั  ตั้งใจดี  ขอโทษ   ความรัก 

 

    ค      

   ค ว า ม ผ ิ ด  

    า      

 ค ว า ม เ ม ต ต า 

    รั      

 ส า นึ ก ผ ิ ด    

       ก   

ตั้ ง ใ จ ดี   ล ั   

  ห ้     บ า ป 

 ข อ โ ท ษ  ใ   

  ภ ั     จ   

 พ ย า ย า ม    

 

 

และ  

กจิกรรมที ่2 ระบายสีภาพ หญิงผดิประเวณี (ยน. 8 :1-11) และเขียนส่ิงท่ีเด็ก ๆ อยากขอโทษต่อพระเยซูเจา้ 

พร้อมเขียนขอ้ตั้งใจท่ีจะไม่ทาํส่ิงท่ีไม่ดีอีก(คู่มือเรียนฯ หนา้ 23) 
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บทที ่10 

บาปต้น 7 ประการและพระบัญญัติพระศาสนจักร 

 

จุดประสงค์  

1. เพื่อใหน้กัเรียนจดจาํและบอกไดว้า่ บาปตน้ 7 ประการและพระบญัญติัพระศาสนจกัรมีอะไรบา้ง 

2. เพื่อใหน้กัเรียนมีแนวทางในการพิจารณาบาป จากบาปตน้ 7 ประการและพระบญัญติัพระศาสนจกัร 

3. เพื่อใหน้กัเรียนรู้ถึงโทษของบาปตน้ 7 ประการและการไม่ปฏิบติัตามพระบญัญติัพระศาสนจกัร  

เพื่อจะไดไ้ม่กระทาํบาปอีก 

 

อุปกรณ์  1.ฟิวเจอร์บอร์ดเร่ืองบาปตน้ 7 ประการ 

  2.ซีดีอลับั้มเพลง “พระเยซูใจดี” เพลง  เจด็น้ีมีความหมาย 

  3.เคร่ืองเล่นเพลง / ชาร์ตเพลง(กรณีท่ีเขียนเน้ือในกระดาษชาร์ต) 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม 

1.เพลง เจ็ดนีม้ีความหมาย  อลับั้ม “พระเยซูใจดี ” ร้องเฉพาะตรง บาปตน้ 7 ประการ คุณครูเขียนเน้ือเพลงข้ึน

กระดาน หรือเตรียมโดยเขียนลงกระดาษชาร์ตแลว้นาํไปติดบนกระดาน(คู่มือเรียนฯ หนา้ 26) 

บาปต้นมี 7 ประการ ทีค่อยรังควาน ความสงบในจิตใจ(ร้อง 2 รอบ) 

หน่ึงจองหอง  สองตระหน่ี   อุลามก  อิจฉา คือสามและส่ี   ห้าโลภอาหาร   หกโมโห  เจ็ดเกยีจคร้าน 
 

1.คุณครูร้องใหเ้ด็ก ๆ ฟัง 2 – 3รอบ 

2.สอนใหเ้ด็กร้องตามท่ีละท่อนจนจบเพลง 

3.ใหเ้ด็กร้องซํ้ าทั้งเพลงอีก 2 – 3 รอบเพื่อช่วยในการจดจาํทาํนองและเน้ือหา 

4.จากนั้นถามเด็กดว้ยคาํถามต่อไปน้ี – บาปตน้มีก่ีประการ อะไรบา้ง แลว้ลองปิดเน้ือเพลง และใหเ้ด็กลองตอบเอง 

จากนั้นคุณครูใชฟิ้วเจอร์บอร์ดเร่ืองบาปตน้ 7 ประการ  ใหเ้ด็กดูสักครู่หน่ึงอยา่งเงียบ ๆ และเขา้สู่ขั้นวเิคราะห์ 
 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

คุณครูถามผูเ้รียน 

- อะไรคือสาเหตุของการทาํบาป(ความอ่อนแอของเรา การประจญ การถูกล่อลวง) 

- การประจญมาจากไหนบา้ง(ปีศาจ/โลก/ธรรมชาติฝ่ายเน้ือหนงัซ่ึงอ่อนแอ) 

- บาปตน้มีก่ีประการ(7 ประการ จองหอง ตระหน่ี อุลามก อิจฉา โลภอาหาร  โมโห  และเกียจคร้าน) 

- จากภาพท่ีไดดู้น้ี  นกัเรียนคิดวา่เราสามารถเอาชนะต่อบาป และการล่อลวงต่าง ๆ ไดด้ว้ยวธีิใด 

(สวดภาวนา/อ่านพระคมัภีร์/ขอความช่วยเหลือจากพระจิตเจา้(นกพิราบ) ฯลฯ) 
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ข้ันที ่3 คําสอน 

 1. การท่ีเราคิดทบทวนและไดไ้ตร่ตรองตวัเองทุกวนั ยิง่ถา้ทาํไดทุ้กคืนก่อนนอนจะยิง่ดี จะทาํใหเ้รารู้เท่า

ทนัความคิดของตวัเรา  อะไรดีเราก็ทาํต่อไป  ถา้ไม่ดีก็ตอ้งแกไ้ข  เราเรียกวธีิการอยา่งน้ีวา่ การพิจารณามโนธรรม 

ก่อนท่ีเราจะไปรู้วา่การพิจารณามโนธรรมคืออะไร เราจะเรียนรู้เร่ือง บาปตน้ 7 ประการ บทบญัญติัพื้นฐานของ

พระศาสนจกัร และพระบญัญติัพระเจา้ 10 ประการ ซ่ึงจะช่วยเราในการพิจารณามโนธรรม ก่อนท่ีเราจะไปรับศีล

อภยับาป  ซ่ึงในวนัน้ีเราจะมาเรียนรู้เร่ือง บาปตน้ 7 ประการ และบทบญัญติัพื้นฐานของพระศาสนจกัรก่อน 

 2. เราไดเ้รียนรู้ไปแลว้จากบทเพลงท่ีเราร้องไปสักครู่น้ีวา่ บาปตน้มีดว้ยกนัเจด็ประการ ท่ีน่ีเราจะมาดู

ความหมายของแต่ละประการ เพื่อช่วยใหเ้ราเขา้ใจมากยิง่ข้ึนวา่ทาํไมบาปตน้ 7 ประการน้ี ถึงเป็นเหตุท่ีนาํเราไปสู่

การทาํบาป  

  1. ทะนงตน (Pride) (จองหอง) หมายรวมถึง เจา้ทิฐิ เช่ือภูมิตวัเอง โออ้วด ข้ีโม ้วางมาด 

  ไม่ ตอ้งการคาํแนะนาํ  ถือตวั หยิง่ยโส มกัใหญ่ใฝ่สูงโดยไม่รู้จกัประมาณตนเอง 

  2. โลภ (Avarice or Greed) (ตระหน่ี) หมายรวมถึง การปรารถนาในส่ิงของนอกกายมากจนเกิน

  ความพอดี ยดึมัน่ถือมัน่ในส่ิงของของโลก วตัถุนิยม สะสม ขาดเมตตา ขาดความเผือ่แผ ่ใจแคบ

  และไม่สงเคราะห์ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

  3. ริษยา (Envy) (อิจฉา) หมายรวมถึง ความอิจฉา เกลียดชงั ซุบซิบนินทา กล่าวร้ายป้ายสี   

  ไม่ชอบใหค้นอ่ืนไดดี้กวา่ตนเอง 

  4. โมโห (Wrath or Anger) หมายรวมถึง ความฉุนเฉียว อาฆาต แกแ้คน้ ไม่สะกดอารมณ์ 

  5. ตัณหา (Lust) (ลามก) หมายรวมถึง การหมกมุ่น ฝักใฝ่อยูแ่ต่ฝ่ายเน้ือหนงั กิริยาวาจาหยาบโลน 

  ไม่รักษาเกียรติ และศกัด์ิศรี แต่งกายล่อแหลม ความคิดสกปรก ลุ่มหลง 

  6. ตะกละ (Gluttony) (โลภอาหาร) หมายรวมถึง การคิดพดูแต่เร่ืองอาหาร ไม่ยบัย ั้งในการกิน 

  การด่ืม มูมมาม   มกัไดต้ลอดเวลา ไม่พอใจกบัส่ิงท่ีตนมี 

  7. เกยีจคร้าน (Sloth) หมายรวมถึง ความเฉ่ือยชา ลงัเล ไม่ใส่ใจ ทอ้ถอย ขาดความรับผดิชอบ 

  ไม่สมํ่าเสมอ  ตามใจตนเอง รักความสบาย ผดัวนัประกนัพรุ่ง 

ท่ีมา : ข้อมลูจากแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกับบาปต้น 7 

ประการhttp://www.catholic.or.th/spiritual/books/catholicteach/teach02.html 

 

(คุณครูอธิบายความหมายของภาพชุดบาปตน้ 7 ประการ) 
 

หัวใจมนุษย์ 

(มธ 15:19) ใจเป็นท่ีเกิดของความคิดชัว่ร้าย การฆ่าคน การประพฤติผดิทางเพศ การผดิประเวณี การลกัขโมย การ

เป็นพยานเทจ็  การใส่ร้าย   
 

 

http://www.catholic.or.th/spiritual/books/catholicteach/teach02.html
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พระคัมภีร์ – พระวาจาพระเจ้า 

(2 ทธ3:16-17) ทุกถอ้ยคาํในพระคมัภีร์ไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ และมีประโยชน์ เพื่อสั่งสอน วา่กล่าวตกัเตือน

ใหป้รับปรุงแกไ้ขและอบรมใหด้าํเนินชีวติอยา่งชอบธรรม  คนของพระเจา้จะไดเ้ตรียมพร้อมและพร้อมสรรพเพื่อ

กิจการดีทุกอยา่ง 

(ฮบ 12:25) จงระวงั อยา่ปฏิเสธท่ีจะรับฟังกระแสพระดาํรัสของพระเจา้ ถา้ผูท่ี้ไม่ยอมฟังคาํตกัเตือน ในโลกน้ียงั

หนีไม่พน้การลงโทษ พวกเราท่ีหนัหลงัใหก้บัผูท่ี้ตกัเตือนเราจากสวรรคจ์ะหนีพน้การลงโทษไดห้รือ 
 

นกพริาบ – พระจิตเจ้า 

(ยน 3:5 )  พระเยซูเจา้ทรงตอบวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ไม่มีใครเขา้สู่พระอาณาจกัรของพระเจา้ ถา้เขาไม่

เกิดจากนํ้าและพระจิตเจา้ 

(ยน 16 :8) เม่ือพระองค(์พระจิตเจา้)เสด็จมา พระองคจ์ะทรงแสดงใหโ้ลกเห็นความหมายของบาป  ของความ  

ถูกตอ้งและของการตดัสิน 
 

ปีศาจ 

(2 คร 4:4) คือผูท่ี้ไม่มีความเช่ือ ซาตานพระของโลกน้ี ทาํใหจิ้ตใจของคนเหล่านั้นมืด เพื่อมิใหเ้ขาแลเห็นแสงสวา่ง

คือข่าวดีเร่ืองพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจา้ผูท้รงเป็นภาพลกัษณ์ของพระเจา้ 
 

ตา 

(มธ 6:23) แต่ถา้ดวงตาของท่านไม่ดี สรรพางคก์ายของท่านก็จะมืดไปดว้ย ฉะนั้น ถา้ความสวา่งในท่านมืดไปแลว้ 

ความมืดจะยิง่มืดมิดสักเพียงใด” 

ดาว  

(1 ทธ 4 :1-2) พระจิตเจา้ตรัสไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ในยคุสุดทา้ย บางคนจะละทิ้งความเช่ือ และเปล่ียนไปสนใจจิต      

ท่ีหลอกลวงและสนใจคาํสอนของปีศาจ  สนใจคาํสอนของคนโกหกเจา้เล่ห์   ซ่ึงมโนธรรมของเขาถูกมารร้าย  

ตอกตราไวแ้ลว้ 
 

นกยูง – บาปทะนงตน(จองหอง) 

(ยก 4:6) พระองคย์งัประทานพระหรรษทานท่ียิง่ใหญ่ยิง่กวา่นั้นอีก ฉะนั้นพระคมัภีร์จึงกล่าวอีกวา่ “พระเจา้ทรง

ต่อตา้นคนเยอ่หยิง่ แต่ประทานพระหรรษทานแก่ผูถ่้อมตน” 
 

แพะ – บาปตัณหา(ลามก) 

(1 ปต 2:11) ท่านท่ีรักยิง่ทั้งหลาย ขา้พเจา้วอนขอท่านผูเ้ป็นเสมือนคนต่างดา้วและคนพลดัถ่ิน ใหล้ะเวน้จากกิเลส

ตณัหาของเน้ือหนงัซ่ึงทาํสงครามสู้รบกบัวญิญาณ 
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หมู – บาปตะกละ(โลภอาหาร) 

(ฟป 3:19) ปลายทางของพวกเขาเหล่าน้ีคือความพินาศ พระเจา้ของเขาทั้งหลายคือทอ้ง เขาอา้งความน่าละอายมา

โออ้วด เขาสนใจส่ิงของของโลก 
 

หมาป่า – บาปโลภ(ตะหน่ี) 

(อพย 20 :17) อยา่โลภมกัไดบ้า้นเรือนของเพื่อนบา้น อยา่โลภมกัไดภ้รรยาของเพื่อนบา้น หรือบ่าวไพร่ชายหญิง 

โค ลา หรือทรัพยสิ์นใดท่ีเป็นของเพื่อนบา้น 
 

งู – บาปริษยา(อจิฉา) 

(ยรม 17:9) จิตใจหลอกลวงมากกวา่ส่ิงอ่ืนทั้งหมด ไม่อาจแกไ้ข ผูใ้ดจะรู้จกัใจได ้
 

เสือ – บาปโมโห 

(อฟ 4:31) ท่านทั้งหลายจงขจดัความขมข่ืน ความขุ่นเคือง ความโกรธ การขู่ตะคอก การนินทาวา่ร้าย และความไม่

ดีไม่งามทั้งหลาย 
 

เต่า – บาปเกยีจคร้าน/ขีเ้กยีจ 

(มธ 25:26) นายจึงตอบวา่ ‘ผูรั้บใชเ้ลวและเกียจคร้าน เจา้รู้วา่ขา้เก็บเก่ียวในท่ีท่ีขา้มิไดห้วา่น เก็บรวบรวมในท่ีท่ี  

ขา้มิไดโ้ปรย 

 

 3. นอกจากบาปตน้ 7 ประการท่ีช่วยเราในการคิดพิจารณามโนธรรม หรือพิจารณาบาปแลว้ เรายงัมี

บทบญัญติัพื้นฐานของพระศาสนจกัร 5 ขอ้ ท่ีช่วยเราดงัน้ี  

  1.จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และหยดุทาํงานในวนัอาทิตยแ์ละวนัฉลองบงัคบั  

  2.จงรับศีลอภยับาปอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  

  3.จงรับศีลมหาสนิทอยา่งนอ้ยปีละคร้ังในกาํหนดปัสกา  

  4.จงอดอาหาร และอดเน้ือ ในวนัท่ีกาํหนด  

  5.จงบาํรุงพระศาสนจกัรตามความสามารถ 

 4. ดงันั้น ใหเ้ราพยายามทบทวนตวัเองทุก ๆ วนั หรือท่ีเราเรียกวา่ พิจารณามโนธรรม เพื่อตรวจสอบตวัเรา

เองวา่ เราไดพ้ยายามเอาชนะ หรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ทาํบาปหรือเปล่า เราไดป้ล่อยตวัเองใหต้กอยูใ่นสภาวะท่ี

นาํไปสู่การทาํบาปหรือไม่ หรือเราไดป้ฏิบติับญัญติัพื้นฐานของพระศาสนจกัรครบถว้นหรือเปล่า มีขอ้ไหนท่ีเรา

พลาด หรือทาํขาดตกบกพร่องไป ก็ใหเ้ราพยายามปรับปรุงแกไ้ข และมีความตั้งใจดีท่ีจะเร่ิมตนใหม่ในทุก ๆ วนั 

 5. จะเห็นไดว้า่เราถูกประจญล่อลวงจากปีศาจเกือบตลอดเวลา เพราะตามธรรมชาติมนุษยเ์รามีความ

อ่อนแอ ดงันั้นเราจึงตอ้งภาวนาวอนขอความช่วยเหลือ ความเขม้แขง็จากพระเจา้ใหเ้ราเอาชนะการล่อลวงต่าง ๆ 

เหมือนดงัท่ีพระเยซูเจา้เคยตรัสไวว้า่  “จงต่ืนเฝ้าและอธิษฐานภาวนาเพ่ือจะได้ไม่เข้าสู่การทดลอง จิตใจพร้อมแล้ว
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กจ็ริง   แต่เนือ้หนังอ่อนกาํลัง ”(มธ. 26 :41) ไม่ไดห้มายความวา่เราตอ้งอดหลบัอดนอนสวดภาวนาทั้งคืนทั้งวนั     

แต่ใหชี้วติของเราคิดถึงพระองคบ์่อย ๆ ในคาํภาวนา  
 

ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 25) 

 1. บาปตน้มี 7 ประการ และ พระบญัญติัพระศาสนจกัรมี 5 ประการ  

2. บาปตน้ 7 ประการและพระบญัญติัพระศาสนจกัร 5  ประการ เป็นแนวทางช่วยเราในการพิจารณาบาป 

3. เราตอ้งภาวนาวอนขอความช่วยเหลือ ความเขม้แขง็จากพระเจา้เพื่อเราจะเอาชนะการล่อลวงต่าง ๆ 

4. “จงต่ืนเฝ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะไดไ้ม่เขา้สู่การทดลอง จิตใจพร้อมแลว้ก็จริง  แต่เน้ือหนงัอ่อน

 กาํลงั” (มธ. 26:41) 

 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ

ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง(คู่มือเรียนฯ หนา้ 25) 

1.บาปตน้มีก่ีประการ อะไรบา้ง 

ตอบ บาปตน้มี 7 ประการ 1.จองหอง  2.ตระหน่ี  3.อุลามก   4.อิจฉา   5.โลภอาหาร   6.โมโห  และ 7.เกียจคร้าน  

2.บญัญติัพระศาสนจกัรมีก่ีประการ อะไรบา้ง 

ตอบ บญัญติัพระศาสนจกัรมี 5 ประการ คือ  

  1.จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และหยดุทาํงานในวนัอาทิตยแ์ละวนัฉลองบงัคบั  

  2.จงรับศีลอภยับาปอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  

  3.จงรับศีลมหาสนิทอยา่งนอ้ยปีละคร้ังในกาํหนดปัสกา  

  4.จงอดอาหาร และอดเน้ือ ในวนัท่ีกาํหนด  

  5.จงบาํรุงพระศาสนจกัรตามความสามารถ  

3. เราตอ้งภาวนาวอนขอความช่วยหลือจากพระเจา้ในเร่ืองใด 

ตอบ  ความเขม้แขง็จากพระเจา้เพื่อเราจะเอาชนะการล่อลวงต่าง ๆ  

 
 

ข.กจิกรรม 

1. เขียนช่ือบาปตน้ 7 ประการและความหมายลงในรูปสัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของบาปตน้(คู่มือเรียนฯ หนา้ 27) 

2.ใหเ้ด็ก ๆ ท่องและจดจาํ บาปตน้ 7 ประการ และบทบญัญติัพื้นฐานของพระศาสนจกัรทั้ง 5 ประการใหข้ึ้นใจ    

ให้ผลดักนัเอา การกบัเพื่อน รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของบาปตน้ 7 ประการวา่มีอะไรบา้ง และส่ิงท่ีสาํคญัใหเ้รา

พยายามหลีกเล่ียงเพื่อจะไดไ้ม่นาํไปสู่การทาํบาป 
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กจิกรรมเร่ือง บาปต้น 7 ประการ 

 

คําส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนช่ือของบาปตน้ 7 ประการและความหมายลงในรูปสัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของบาปตน้

ประการนั้น ๆ  
 

   

 

        

 

 
 

    

 

   

 

 
 

        

 

 

 

           

 

 

 

   

 

ทะนงตน (Pride) (จองหอง) หมายรวมถึง เจา้ทิฐิ เช่ือภูมิตวัเอง โออ้วด ข้ีโม ้

วางมาด   ไม่ตอ้งการคาํแนะนาํ ถือตวั หยิง่ยโส มกัใหญ่ใฝ่สูงโดยไม่รู้จกั

ประมาณตนเอง 

โลภ (Avarice or Greed) (ตระหน่ี) หมายรวมถึง การปรารถนาในส่ิงของ

นอกกายมากจนเกินความพอดี ยดึมัน่ถือมัน่ในส่ิงของของโลก วตัถุนิยม 

สะสม  ขาดเมตตา ขาดความเผือ่แผ ่ ใจแคบ และไม่สงเคราะห์ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

ตัณหา (Lust) (ลามก) หมายรวมถึง การหมกมุ่น ฝักใฝ่อยูแ่ต่ฝ่ายเน้ือหนงั 

กิริยาวาจาหยาบโลน ไม่รักษาเกียรติและศกัด์ิศรี แต่งกายล่อแหลม 

ความคิดสกปรก ลุ่มหลง 

โมโห (Wrath or Anger) หมายรวมถึง ความฉุนเฉียว อาฆาต แกแ้คน้ 

ไม่สะกดอารมณ์ 

ตะกละ (Gluttony) (โลภอาหาร) หมายรวมถึง การคิด  พดู แต่เร่ืองอาหาร 

ไม่ยบัย ั้งในการกินการด่ืม มูมมาม  มกัไดต้ลอดเวลา ไม่พอใจกบัส่ิงท่ีตนมี 

เกยีจคร้าน ( Sloth) หมายรวมถึง ความเฉ่ือยชา ลงัเล ไม่ใส่ใจ ทอ้ถอย 

ขาดความรับผดิชอบ   ไม่สมํ่าเสมอ ตามใจตนเอง รักความสบาย 

ผดัวนัประกนัพรุ่ง 

ริษยา (Envy) (อิจฉา) หมายรวมถึง ความอิจฉา เกลียดชงั ซุบซิบนินทา 

กล่าวร้ายป้ายสี ไม่ชอบใหค้นอ่ืนไดดี้กวา่ตนเอง 
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บทที ่11 

พระบัญญัติ 10 ประการของพระเจ้า 

 

จุดประสงค์  

 1. เพื่อใหน้กัเรียนรู้และจดจาํใหข้ึ้นใจวา่พระบญัญติัพระเจา้มี 10 ประการ  

 2. เพื่อใหน้กัเรียนรู้วา่พระเจา้ประทานพระบญัญติั 10 ประการน้ีใหแ้ก่มนุษยโ์ดยผา่นทางโมเสส 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการพิจารณาบาปโดยมีพระบญัญติั 10 ประการเป็นแนวทาง  

 4. เพื่อใหน้กัเรียนรู้ถึงโทษของการไม่ปฏิบติัตามพระบญัญติั 10 ประการของพระเจา้ เพื่อจะไดไ้ม่ทาํบาป  

 

อุปกรณ์  1.ชาร์ทเพลง “บญัญติั 10 ประการ” หรือคุณครูอาจเขียนเน้ือข้ึนกระดานไวก่้อนแลว้ 

2. ชุดบญัญติั 10 ประการ ประกอบดว้ย บตัรคาํเร่ือง “บญัญติั 10 ประการ” พร้อมเฉลย 

3. ซีดีเพลง “บญัญติั 10 ประการ” อลับั้มชุด ทาํดว้ยความรัก / เคร่ืองเล่นซีดี 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม 

เพลง “บัญญตัิ 10 ประการ” อลับั้มชุด ทาํดว้ยความรัก (คู่มือเรียนฯ หนา้ 30) 

 เจา้จงนมสัการพระเจา้ผูเ้ดียวของเจา้  อยา่ออกพระนามขององคพ์ระเจา้โดยไร้เหตุผล  

 วนัของพระเจา้อยา่ลืมฉลองเป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิ และจงนบัถือบิดามารดาพี่นอ้งของตน  

  อยา่ทาํลายชีวติผูใ้ด แต่จงมีใจใหทุ้ก ๆ คน  

  จงรักษาชีวติของตน ใหบ้ริสุทธ์ิเสมอ  

 เจา้จงอยา่ลกัขโมยไม่วา่จะเป็นของใคร  อยา่ใส่ความนินทาทาํใหผู้อ่ื้นเศร้าโศกเสียใจ  

 อยา่มีความคิดใดใดท่ีผดิความบริสุทธ์ิ  และอยา่มกัไดใ้นทรัพยส์มบติัของคนทุกคน  
 

1.คุณครูร้องใหเ้ด็ก ๆ ฟังหรือเปิดจากแผน่ซีดีสัก 2 – 3 รอบ 

2.สอนใหร้้องตามทีละท่อน จนจบเพลง 

3.ใหร้้องซํ้ าทั้งเพลงอีก 2 – 3 รอบ 
 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์  

คุณครูถามนกัเรียนวา่ 

- เคยไดย้นิเพลงน้ี หรือเน้ือหาจากเพลงน้ีหรือไม่ 

- เน้ือหาของเพลงน้ีพดูถึงเร่ืองใด 

- เพลงน้ีไม่ไดบ้อกไวว้า่บญัญติัไหนพดูถึงเร่ืองใด เรามาหากนัวา่เน้ือหาของเพลงตรงไหน พดูถึงพระ

บญัญติัขอ้ใด(คุณครูอ่านทีละท่อนแลว้ถามเด็กวา่อยูใ่นบญัญติัไหน หรืออาจถามเด็กวา่ บญัญติัแต่ละ

ขอ้นั้น อยูใ่นเน้ือหาตรงไหนของเพลง) 
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สรุป พระบญัญติัของพระเจา้มี 10 ประการ และพระเจา้ทรงมอบบญัญติั 10 ประการเหล่าน้ีใหแ้ก่ประชากรชาว

อิสราเอลจนมาถึงเราโดยผา่นทางโมเสส  ซ่ึงเป็นผูน้าํชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียปิต ์บญัญติั 10 

ประการน้ีมีไวเ้พื่อใหป้ระชากรของพระเจา้มีแนวทางในการดาํเนินชีวติท่ีดี เป็นท่ีพอพระทยัของพระองค ์

 

ข้ันที ่3  คําสอน  

1. จากบทท่ีแลว้เราไดเ้รียนรู้เร่ือง บาปตน้ 7 ประการ และบทบญัญติัพื้นฐานของพระศาสนจกัร 5 ประการ

ไปแลว้ ซ่ึงช่วยเราในการพิจารณามโนธรรม  วนัน้ีเราจะเรียนรู้เร่ืองพระบญัญติั 10 ประการของพระเจา้ ซ่ึงไดช่ื้อวา่

เป็นบทบญัญติัแห่งความรัก วนัหน่ึง มีคนถามพระ เยซูเจา้ วา่ “พระบัญญติัไหนเป็นเอกกว่าหมด ” (มธ. 22:36)         

พระเยซูเจา้ทรงตอบวา่  “จงรักพระ  ผู้เป็นเจ้าของเจ้าสุดดวงใจ สุดวิญญาณ  และสุดสติปัญญาของเจ้า   น่ีแหละคือ

พระบัญญติัเอกประการแรก   พระบัญญติัประการท่ีสองกค็ล้ายประการแรก คือ  จงรักผู้ อ่ืนเหมือนรักตนเอง

บทบัญญติัและคาํสอนของประกาศกต่าง  ๆ กส็รุปอยู่ในบัญญติัสองประการนี้ ” (มธ. 22:37-40; เทียบ ฉธบ . 6:5; 

ลนต. 19:18)  ดว้ยพระบญัญติัแห่งความรักสองลกัษณะน้ี จึงถือวา่เป็นบญัญติัท่ีสมบูรณ์(CCC 2055) 

2. พระบญัญติั  10 ประการน้ี   ยนืยนัส่ิงท่ีความรักต่อพระเจา้และเพื่อนมนุษยเ์รียกร้อง  พระบญัญติั  3 

ประการแรกเก่ียวกบัความรักต่อพระเจา้เป็นสาํคญั  และพระบญัญติัอีก  7 ประการอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความรักต่อเพื่อน

มนุษย์(CCC 2067) และสังคายนาแห่งนครเตรนสอนไวว้า่  พระบญัญติั  10 ประการเป็นขอ้บงัคบัสาํหรับบรรดา  

คริสตชนและยงัสอนวา่คนชอบธรรมก็ถือปฏิบติัดว้ย(CCC 2068) 

 3. พระบญัญติั 10 ประการนั้น เก่ียวกบัความรักต่อพระเจา้และเพื่อนมนุษยด์งัน้ี  

พระบัญญตัิ 3 ประการแรก เกีย่วกบัความรักต่อพระเจ้า มีดงัน้ี 

  1.จงนมสัการองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้พระองคเ์ดียวของท่าน  

  2.อยา่ออกพระนามพระเจา้โดยไม่สมเหตุ  

  3.อยา่ลืมฉลองวนัพระเจา้เป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิ  

พระบัญญตัิอกี 7 ประการ เกีย่วกบัความรักต่อเพือ่นมนุษย์ มีดงัน้ี 

  4.จงนบัถือบิดามารดา      

5.อยา่ฆ่าคน 

  6.อยา่ผดิประเวณี       

7.อยา่ลกัขโมย 

  8.อยา่พดูเทจ็ใส่ร้ายผูอ่ื้น      

9.อยา่ปลงใจผดิประเวณี 

  10.อยา่มกัไดท้รัพยสิ์นของผูอ่ื้น  

 4. พระบญัญติัทั้งหมดของพระเจา้เราไม่อาจแยกจากกนัได ้ทุกขอ้เก่ียวโยงและมีความสัมพนัธ์กนั            

เช่น คนหน่ึงอาจไม่อาจเคารพนบัถือบุคคลอ่ืน  ๆ ไดโ้ดยปราศจากการถวายพระพรแด่พระเจา้พระผูส้ร้าง หรือ      
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คนหน่ึงไม่อาจกราบไหวพ้ระเจา้ไดโ้ดยไม่รักเพื่อนมนุษยท์ั้งหลายผูเ้ป็นส่ิงสร้างของพระองค์   พระบญัญติั  10 

ประการน้ี  ทาํใหชี้วติศาสนาและชีวติทางสังคมของมนุษยเ์ป็นหน่ึงเดียวกนั(CCC 2069)  

 

ข้อควรจํา (คู่มือเรียนฯ หนา้ 29) 

 1. ใหเ้ราจดจาํใหข้ึ้นใจวา่พระบญัญติัพระเจา้มี 10 ประการ   

 2. พระเจา้ประทานพระบญัญติั 10 ประการน้ีใหแ้ก่มนุษยโ์ดยผา่นทางโมเสส 

 3. พระบญัญติั 10 ประการของพระเจา้ เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติและช่วยเราในการพิจารณาบาป  

 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ

ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง (คู่มือเรียนฯ หนา้ 29) 

1.พระบญัญติัของพระเจา้มีก่ีประการ 

ตอบ พระบญัญติัของพระเจา้มี 10 ประการ  

2.พระเจา้ทรงมอบพระบญัญติั 10 ประการน้ีใหแ้ก่เราโดยผา่นทางใคร 

ตอบ โมเสส  

3.พระบญัญติั 3 ประการแรกท่ีเก่ียวกบัความรักต่อพระเจา้มีอะไรบา้ง 

ตอบ พระบญัญติั 3 ประการแรก เก่ียวกบัความรักต่อพระเจา้ มีดงัน้ี 

  1.จงนมสัการองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้พระองคเ์ดียวของท่าน  

  2.อยา่ออกพระนามพระเจา้โดยไม่สมเหตุ  

  3.อยา่ลืมฉลองวนัพระเจา้เป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิ  

4.พระบญัญติั 7 ประการท่ีเก่ียวกบัความรักต่อเพื่อนมนุษยมี์อะไรบา้ง 

ตอบ พระบญัญติั 7 ประการ เก่ียวกบัความรักต่อเพื่อนมนุษย ์มีดงัน้ี  

  4.จงนบัถือบิดามารดา      

5.อยา่ฆ่าคน 

  6.อยา่ผดิประเวณี       

7.อยา่ลกัขโมย 

  8.อยา่พดูเทจ็ใส่ร้ายผูอ่ื้น      

9.อยา่ปลงใจผดิประเวณี 

  10.อยา่มกัไดท้รัพยสิ์นของผูอ่ื้น  
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ข.กจิกรรม 

1.แจกบตัรคาํพระบญัญติัใหก้บัเด็กคน 1 – 2 ใบ  

2.จากนั้นใหเ้วลาเด็กคิดวา่ บตัรคาํท่ีตนเองไดรั้บนั้น ผดิพระบญัญติัในขอ้ใด หรือเป็นส่ิงท่ีควรกระทาํตรงกบั    

พระบญัญติัขอ้ใด 

3.พอคุณครูพดูถึงพระบญัญติัขอ้ใด ใหเ้ด็กท่ีไดบ้ตัรคาํท่ีคิดวา่ผดิพระบญัญติัขอ้นั้น หรือส่งเสริมใหก้ระทาํความดี

ในพระบญัญติัขอ้นั้น ๆ ลุกข้ึนยนื คุณครูตรวจสอบความถูกตอ้ง พร้อมทั้งอธิบายดว้ย(ครูดูใบเฉลย) 
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แนวทางในการช่วยพจิารณาบาป  พระบัญญัติ 10 ประการ 
 

Õ“„»‰ØØ‰¿Á…“„¢Â“¬Ë̌ 1  :  ©®«–‰€¢Â“‡®•êÕ“„ÀÏçÚ…̧«Ú©çÂ Õ“„Ú©çÂÕ“„‡®•êÚøË—÷£‡®¬åÂ« 
(   ) ท่านไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีต่อพระเจา้ดว้ยความจาํใจ หรือกระทาํอยา่งเสียไม่ได ้
(   ) ท่านไดส้วดภาวนาอยา่งสมํ่าเสมอ 
(   ) ท่านไดเ้ขา้รับศีลมหาสนิทโดยท่ียงัมีบาปหนกั หรือรับศีลโดยท่ีไม่ไดเ้ตรียมตวัมาอยา่งดี 
(   ) ท่านไดป้กปิดบาปหนกัในการเขา้ไปรับศีลแกบ้าปคร้ังล่าสุด 
(   ) ท่านมีความเช่ือในไสยศาสตร์ หมอดู ไปสะเดาะเคราะห์ ดูดวง หมอผี ฯลฯ  
(   ) ท่านมีความสงสัยในขอ้ความเช่ืออยา่งจริงจงั 
(   ) ท่านตกอยูใ่นบรรยากาศท่ีล่อแหลมต่อการท่ีจะตอ้งหลงผดิในความเช่ือเช่นการอ่านหนงัสือท่ีพระศาสนจกัร 
       ไม่อนุมติัหรือรับรอง การเขา้ไปศึกษาหรืออ่านหนงัสือท่ีผดิต่อความเช่ือคาทอลิก ฯลฯ 
(   ) ท่านไดเ้ขา้ร่วมสมาคมกบักลุ่มบุคคลท่ีมีความเช่ือหรือแสดงตนวา่ขดัแยง้หรือไม่เห็นดว้ยกบัการปกครองของ 
       พระศาสนจกัร 
(   )  ท่านไดก้ระทาํผดิหรือทาํส่ิงท่ีไม่เหมาะสมกบับุคคลศกัด์ิสิทธ์ิ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ(ทุรจาร) 
(   )  ...................................................................................................................... 
 
Õ“„»‰ØØ‰¿Á…“„¢Â“¬Ë̌  2  :  ‡—åÂ‡‡¢Õ“„«Â–Õ“„Ú©çÂÙø—̂–å€–Ú‹¿Î 
(   )  ใชพ้ระนามของพระเจา้ พระเยซูเจา้ พระแม่มารี และนกับุญทั้งหลายในทางท่ีผดิ หรือลบหลู่ดูหม่ิน 
(   )  ผดิต่อคาํสัญญา ไม่ยอมปฏิบติัตามคาํสัญญาท่ีใหไ้วก้บัผูอ่ื้นในนามของพระเจา้ 
(   )  หม่ินประมาทศาสนา ดว้ยถอ้ยคาํเกลียดชงั ตาํหนิติเตียน ไม่ไวว้างใจ 
(   )  ใชพ้ระนามพระเจา้สาปแช่งผูอ่ื้น 
(   )  สาบานเทจ็ เป็นพยานเทจ็ 
(   )  ไม่เคารพช่ือของผูอ่ื้น หรือเอาช่ือของผูอ่ื้นมาลอ้เล่นหรือลบหลู่ 
(   )  .................................................................................................................... 
 
Õ“„»‰ØØ‰¿Á…“„¢Â“¬Ë̌ 3  :  ‡—åÂ‘ Í–™‘ ‡®÷‰«Õ“„Ú©çÂÚ…̧«÷‰«ÿ‰¢øÁž€Á¬ƒÁž 
(   )  ไปร่วมพิธีมิสซาในวนัอาทิตยแ์ละวนัฉลองบงัคบั 
(   )  ร่วมพิธีมิสซาอยา่งตั้งใจ 
(   )  ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของวดัตามความสามารถ 
(   )  จาํศีลอดอาหาร พลีกรรม ตามท่ีพระศาสนจกัรกาํหนด 
(   )  อยูก่บัครอบครัว ทาํประโยชน์ใหก้บัสังคม หรือช่วยเหลือคนท่ีลาํบากขดัสน 
(   )   ..................................................................................................................... 
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พระบัญญตัิประการที่ 4  :  จงนับถือบิดามารดา 

สําหรับผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่  

(   )  อบรมสั่งสอนลูก ๆ ใหรู้้จกัการสวดภาวนา และคาํสอนของพระศาสนจกัร 

(   )  พาบุตรหลานไปวดัร่วมมิสซาฯ 

(   )  เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุตรหลาน 

(   )  ดูแลความประพฤติ วา่กล่าวตกัเตือนไม่ใหบุ้ตรหลานหลงเดินไปในทางท่ีผดิ เช่น การคบเพื่อนท่ีไม่ดี การอ่าน 

        หนงัสือ การเล่นอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

(   )  การใหค้วามร่วมมือกบัวดัและโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้รับการอบรมคาํสอนหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม 

        จิตใจของโรงเรียน 

(    )  .................................................................................................................................................................. 

 

สําหรับบุตรหลาน 

(   )  ใหค้วามเคารพนบนอบเช่ือฟังบิดามารดา  

(   )  ช่วยเหลือบิดามารดาเม่ือท่านมีความตอ้งการ 

(   )  ปฏิบติัตนต่อบิดามารดาดว้ยความเคารพและความรัก 

(   )  ไม่หยิง่ หรือโมโหเม่ือท่านวา่กล่าวตกัเตือน หรือลงโทษ 

(   )   ไม่ทะเลาะกบัพี่ ๆนอ้ง ๆ 

(   )   ไม่ทาํใหบ้า้นวุน่วายหรือขาดความสงบสุข 

(   )  ................................................................................................................................................. 

 

พระบัญญตัิประการที่ 5  :  อย่าฆ่าคน 

(   )   โกรธง่าย หรืออารมณ์เสียบ่อย ๆ 

(   )   อิจฉา ริษยาคนอ่ืน ๆ 

(   )   ทาํร้ายร่างกาย หรืออาฆาตมาดร้ายผูอ่ื้น  

(   )   ขบัรถโดยประมาท 

(   )   เป็นโอกาสใหค้นอ่ืนทาํบาป ดว้ยการแต่งกาย พดูตลกลามก ใหเ้พื่อนยมืหนงัสือท่ีไม่ดี สมรู้ร่วมคิดในการ 

         กระทาํผดิต่าง ๆ 

(   )   ดูแลสุขภาพใหดี้ 

(   )   ด่ืมของมึนเมา  เสพยาเสพติด 

(   )   กินอยูท่ี่เกินความจาํเป็น การโลภอาหาร 

(   )   มีส่วนในการทาํแทง้  

(   )   ฆ่าคนตาย  
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(   )   ทาํร้ายจิตใจบุคคลอ่ืนดว้ยคาํพดูหรือท่าทาง 

(   )   ขอโทษผูอ่ื้นท่ีเราไดก้ระทาํผดิ 

(   )   ย ัว่โมโหคนอ่ืน หรือหม่ินประมาทคนอ่ืน 

(    )  ....................................................................................................................................................................... 
 

พระบัญญตัิประการที่ 6 และ 9  :  อย่าผดิประเวณ ีและอย่าปลงใจผดิประเวณี 

(   )   ปล่อยใจไปกบัความคิดท่ีผดิ ๆ เก่ียวกบัเร่ืองเพศ 

(   )   กระตุน้ตนเองใหมี้ความสนุกทางกาม 

(   )   ล่วงประเวณีกบัหญิงหรือชายอ่ืนท่ีไม่ใช่คู่ครองของตนเอง หรือกบัโสเภณี 

(   )   ใชส่ื้อลามก ภาพยนตร์ หนงัสือ ซีดี อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

(   )   ข่มขืน 

(   )   มีเพศสัมพนัธ์กบัเพศเดียวกนั 

(   )   ..................................................................................................................................................................... 
 

พระบัญญตัิประการที่ 7 และ 10  :  อย่าลกัขโมย และ อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อืน่ 

(   )  ขโมยเงินหรือส่ิงของของผูอ่ื้น จาํนวนเท่าไร คืนไดห้รือไม่ ตั้งใจกระทาํหรือไม่ 

(   )   ทาํลายขา้วของของผูอ่ื้น หรือทาํส่ิงของผูอ่ื้นเสียหาย 

(   )   ใชจ่้ายเกินตวั 

(   )   รู้สึกอิจฉาท่ีเห็นผูอ่ื้นไดดี้กวา่ตนเอง หรือมีขา้วของเงินทองท่ีมากกวา่ตนเอง 

(   )   คิดท่ีจะขโมยของของผูอ่ื้น 

(   )   ไม่ยอมจ่ายหน้ี หรือของท่ียมืมาจากผูอ่ื้น 

(   )   โกงค่าจา้ง หรือ จ่ายค่าแรงไม่ถูกตอ้ง ไม่ยติุธรรม 

(   )   เกียจคร้านในการทาํงาน หรือการเรียน ชอบความสะดวกสบาย 

(   )   โลภมากในส่ิงของต่าง ๆ 

(   )   .................................................................................................................................................................... 
 

พระบัญญตัิประการที่ 8  :  อย่าพูดเทจ็ใส่ร้ายผู้อืน่ 

(   )   พดูปด โกหก และไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้หรือไม่ 

(   )   กล่าวโทษ ใส่ร้ายผูอ่ื้น   พดูกล่าวร้าย ทาํใหผู้อ่ื้นเสียหาย 

(   )   พดูเกินความจริง โม ้โออ้วด การพดูประจบเยนิยอ เกินความจริง 

(   )   นินทา พดูวา่ผูอ่ื้นลบัหลงั 

(   )   ตดัสินผูอ่ื้นโดยเบาความ 

(   )   เปิดเผยความลบั ไม่รักษาความลบัของผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผล 

(   )   .................................................................................................................................................................. 
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บทที ่12 

การพจิารณามโนธรรม 

 

จุดประสงค์  

เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัพิจารณาตวัเองทุกวนั โดยเฉพาะ เวลาจะไปรับศีลอภยับาป 
 

อุปกรณ์  1.หนงัสือพิมพ ์ใหพ้อจาํนวนผูเ้รียน 2.กรรไกร   3.กาว  
 

ข้ันที ่1 กจิกรรม 

เม่ือคุณครูอธิบายขั้นตอนเสร็จแลว้ ถึงแจกหนงัสือพิมพใ์หก้บัผูเ้รียน  

1. ใหน้กัเรียนหาข่าวจากหนงัสือพิมพ ์ข่าวท่ีมีการกระทาํท่ีดี 1 ข่าว และข่าวท่ีมีการกระทาํท่ีไม่ดี 1 ข่าว 

2. เม่ือหาไดแ้ลว้ใหต้ดัภาพข่าวหรือเน้ือหาของข่าวติดลงในสมุดปฏิบติัของแต่ละคน  

3. ใหเ้ขียนใตภ้าพข่าวหรือเน้ือข่าวท่ีหามาไดว้า่  

 -  ถา้เป็นข่าวดีนั้น ดีอยา่งไร ใหเ้ขียนบอกเหตุผล  หรือ ทาํไมถึงเป็นข่าวดี เพราะอะไร 

 -  ถา้เป็นข่าวไม่ดีนั้น ไม่ดีอยา่งไร ใหเ้ขียนบอกเหตุผล 

4. ใหเ้วลาประมาณ 7 – 10 นาที เม่ือเสร็จแลว้ ขออาสาสมคัรมารายงานหนา้ชั้น 2 – 3 คน 
   

ข้ันตอนต่อไป 

ครูใหน้กัเรียนอยูใ่นความสงบสักครู่ (1 – 2 นาที) บอกใหน้กัเรียนพิจารณาดูวา่ 

  - ตั้งแต่เชา้จนถึงขณะน้ีไดท้าํอะไรดีบา้ง เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนตอบทีละคน  

  - ตั้งแต่เชา้จนถึงขณะน้ีไดท้าํอะไรผดิบา้ง เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนตอบทีละคน  
 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

- หาข่าวดีและข่าวร้ายยากไหม 

- ข่าวไหนท่ีหาไดง่้ายกวา่กนั ข่าวดีหรือข่าวร้าย 

- ผลของการทาํความดีมีอะไรบา้ง ผลของการทาํส่ิงท่ีไม่ดีมีอะไรบา้ง 

- มาถึงตวัเราแต่ละคน เวลาท่ีใหคิ้ดถึงความดีและความผดิ อะไรท่ีคิดไดง้่ายกวา่กนั 

- นกัเรียนคิดวา่ทาํความดียากหรือง่าย 

 

สรุป ถา้เราปรารถนาหรือตอ้งการเป็นคนดีและหลุดพน้จากความผดิ เราตอ้งหมัน่ตริตรอง พิจารณา คิดถึงส่ิงท่ี

เราทาํบ่อย ๆ  ถา้ส่ิงใดดีก็ทาํต่อไป ถา้ส่ิงใดผดิก็จงรีบแกไ้ขเสียก่อนท่ีมนัจะสายเกินไป การกระทาํเช่นน้ี

เราเรียกวา่ “การพจิารณามโนธรรม” 
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ข้ันที ่3 คําสอน 

 1. เราควรหดัเป็นนิสัยใหรู้้จกัพิจารณามโนธรรมทุกวนั เป็นตน้ ก่อนนอน โดยสวดภาวนาและสงบจิตใจ

สักครู่เพื่อคิดดูวา่ วนัน้ีเราไดท้าํอะไรบา้ง มีอะไรดีท่ีควรทาํต่อไป มีอะไรผดิท่ีควรละเวน้ มีอะไรท่ีเราตอ้งทาํแลว้

ไม่ไดท้าํ เสร็จแลว้ใหเ้ราขอบคุณพระเจา้  ถา้หากวา่เราไดท้าํอะไรดี  และขอโทษพระเจา้ถา้เราไดท้าํอะไรผดิ หรือ

ละเลยไม่ไดท้าํหนา้ท่ีของเรา  เพราะการท่ีเรารู้วา่ตอ้งทาํความดีแต่ไม่ไดท้าํ ก็ถือเป็นบาปละเลยเช่นกนั “คนทีรู้่ว่า

ต้องทาํความดี แต่ไม่ทาํ กท็าํบาป” (ยก. 4:17) 

 2. นอกเหนือจากการพิจารณาใคร่ครวญการกระทาํของเราทุก ๆ คืนก่อนนอนแลว้  ท่ีสาํคญักวา่นั้นเราควร

พิจารณามโนธรรมเป็นพิเศษเม่ือจะไปรับศีลอภยับาป(ศีลแกบ้าป)  การพิจารณามโนธรรมแบบน้ีเรียกวา่ 

“พจิารณาบาป” เพราะเราเจาะจงคิดถึงบาปความผดิท่ีไดก้ระทาํ  เพื่อจะไดรู้้และไปสารภาพแก่พระสงฆไ์ด ้

 3. ส่ิงท่ีช่วยเราพิจารณาบาป หรือพิจารณามโนธรรม ก็คือ บาปตน้ 7 ประการ บทบญัญติัพื้นฐานของ

พระศาสนจกัร 5 ประการ และพระบญัญติั 10 ประการของพระเจา้  ตามบญัญติัความรัก คือ 

 ก. ความรักต่อพระเป็นเจ้า เช่น 

 ขาดความเคารพต่อพระเป็นเจา้ ไม่สาํรวมตวัเม่ืออยูใ่นวดัหรือเม่ือเดินเขา้ออกวดั พดูคุยเล่นกนัในวดั วกัแวก

เม่ือสวดภาวนา นอนหลบัในวดั แต่งกายไม่สุภาพ ฯลฯ  

 ขาดทาํหนา้ท่ีต่อพระเป็นเจา้ ไม่สวดภาวนา ไม่ไปวดั ไม่รับศีลศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้ ศีลอภยับาป(ศีลแกบ้าป)และ  

ศีลมหาสนิท หนีเรียนคาํสอน ฯลฯ 

 ข. ความรักต่อเพือ่นมนุษย์ เช่น 

 ต่อผูใ้หญ่ ด้ือ ไม่นบนอบเช่ือฟัง ไม่เคารพ  หนา้ไหวห้ลงัหลอก โกหก ฯลฯ  

 ต่อพี่นอ้งและเพื่อน ทะเลาะววิาท ทาํร้ายกนั รังแกกนั แยง่ชิงของคนอ่ืน ขโมย อิจฉา ใส่ความ นินทา ด่าวา่ร้าย  

ต่อกนั โมโหโทโส ฯลฯ  

 ต่อตวัเอง ไม่ซ่ือสัตยใ์นหนา้ท่ี ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ทาํการบา้น โลภ เกียจคร้าน โลภอาหาร ตระหน่ีถ่ีเหนียว ฯลฯ

ซ่ึงเราจะมาศึกษากนัอยา่งละเอียดในบทต่อ ๆ ไปเก่ียวกบับญัญติัแห่งความรัก 

 4. การพิจารณามโนธรรม ทาํใหเ้รารู้จกัตวัเองดีข้ึน  อะไรท่ีดีก็ใหเ้ราพยายามทาํต่อไป อะไรท่ีบกพร่อง   

เราก็ตอ้งแกไ้ข   อะไรท่ีเป็นบาปเราตอ้งหลีกเล่ียง ตั้งใจและพยายามไม่ทาํอีก  การพิจารณาบาปจะทาํใหเ้รารู้จกั

จุดบกพร่องของเราดีข้ึน เราจะไดรี้บแกไ้ขเสียตั้งแต่แรก ๆ การแกไ้ขแต่แรกยอ่มง่ายกวา่ปล่อยไวจ้นกลายเป็น

สันดาน แกไ้ขยาก 

 ทาํส่ิงดี มีความสุขท่ีไดท้าํ  อ่ิมใจ ไม่ตอ้งกลวัหรือค่อยระแวงวา่ใครจะเห็น เพราะทาํในส่ิงท่ีดี  คนอ่ืน ๆ  

ก็มีความสุขดว้ย ร่าเริงยิม้แยม้ ฯลฯ 

 ทาํส่ิงไม่ดี   ไม่มีความสุข ตอ้งค่อยระแวงวา่ใครจะรู้เร่ืองท่ีเราทาํ  กลวัการลงโทษ  กลวัไม่มีใครคบ       

อาจตอ้งค่อยหลบซ่อน  เศร้าหมอง ไม่ร่าเริง ฯลฯ 
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ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 35) 

 1. ใหเ้รารู้จกัพิจารณาตวัเองทุกวนั โดยเฉพาะ เวลาจะไปรับศีลอภยับาป 

 2. การพิจารณามโนธรรม ทาํใหเ้รารู้จกัตวัเองดีข้ึน  อะไรท่ีดีก็ใหเ้ราพยายามทาํต่อไป อะไรท่ีบกพร่อง   

 เราก็ตอ้งแกไ้ข อะไรท่ีเป็นบาปเราตอ้งหลีกเล่ียง ตั้งใจและพยายามไม่ทาํอีก   

 3. “คนท่ีรู้วา่ตอ้งทาํความดี แต่ไม่ทาํ ก็ทาํบาป” (ยก. 4:17) 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ

ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง(คู่มือเรียนฯ หนา้ 35) 

1.การพิจารณามโนธรรมคืออะไร 

ตอบ   พิจารณามโนธรรม คือ การใคร่ครวญ การคิดดูวา่เราไดท้าํอะไรไปบา้ง อะไรดี อะไรผดิ เพื่อจะไดห้าทาง

ปรับปรุงแกไ้ขตนเองต่อไป 

2.เราควรพิจารณามโนธรรมเม่ือไร 

ตอบ   เราควรพิจารณามโนธรรมทุกวนั เป็นตน้ ทุก ๆ คืนก่อนนอน และโดยเฉพาะก่อนไปรับศีลอภยับาป  

3.การพิจารณาบาปคืออะไร 

ตอบ   คือ การพิจารณาดูวา่เราไดผ้ดิต่อบญัญติัความรักในขอ้ใดบา้ง เพื่อจะไดข้อโทษพระเจา้ และไปสารภาพ

บาปแก่พระสงฆใ์นศีลอภยับาปต่อไป 

4.ส่ิงท่ีช่วยเราในการพิจารณาบาปมีอะไรบา้ง 

ตอบ บทบญัญติัพื้นฐานของพระศาสนจกัร 5 ประการ และพระบญัญติั 10 ประการของพระเจา้ 

 

 

ข.กจิกรรม 

ทบทวนการสวดบท “อญัเชิญพระจิต” และ “บทแสดงความทุกข์” 

- คุณครูอธิบายถึงการสวดบทอญัเชิญพระจิต เพื่อวอนขอใหพ้ระจิตเจา้ช่วยส่องสวา่งความคิดและจิตใจ

ของเราใหรู้้วา่อะไรเป็นส่ิงท่ีดีและอะไรเป็นส่ิงท่ีไม่ดี  และขอใหพ้ระจิตเจา้ประทานความเขม้แขง็  

ใหเ้รา สามารถเอาชนะต่อการประจญต่าง ๆ ท่ีมาล่อลวงใหเ้ราทาํบาป 
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บทที ่13 

พธีิศีลอภัยบาป 

 

จุดประสงค์  

เพื่อเตรียมนกัเรียนใหรั้บศีลอภยับาปอยา่งดีและถูกตอ้ง 
 

คําสอน 

ก่อนท่ีเราจะไปฝึกการแกบ้าป  ส่ิงท่ีสาํคญัเราตอ้งไม่ลืมวา่  พระเจา้ประทานศีลอภยับาปใหแ้ก่เรา     

เพื่อใหเ้ราคนบาปท่ีมีความทุกขท์รมานทางจิตใจจะไดรั้บการอภยัโทษจากพระเยซูคริสตแ์ละพบกบัความสงบสุข

ในจิตใจเสียใหม่ 

 ถา้เราเขา้รับศีลอภยับาปดว้ยความเตม็ใจ   เราจะไดรั้บประสบการณ์แห่งความยนิดีภายในจิตใจของเรา

อยา่งเตม็เป่ียม   อาศยัศีลอภยับาปจะทาํใหค้วามเช่ือของเราเติบโตข้ึน   ความเขา้ใจเก่ียวกบัความทุกขท์รมานท่ีมา

จากการกระทาํบาปจะชดัเจนข้ึน  ยิง่เราซ่ือสัตยต่์อการสารภาพบาป  มากเท่าไร  เราจะไดรั้บพระเมตตาจากพระเจา้    

มากเท่านั้น เราจะเห็นความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อเรามากยิง่ข้ึน และเราจะพฒันาปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึนตามลาํดบั 

 
เพื่อการเขา้รับศีลอภยับาปอยา่งดี  และง่ายต่อการจดจาํ เราควรท่ีจะปฏิบติัตาม 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ข้ันที ่1  สวดภาวนาเพือ่ขอความสว่างและความเข้มแข็ง กล้าหาญจากพระจิตเจ้า 

 เราเร่ิมตน้ดว้ยการอธิษฐานภาวนาสั้น  ๆ วอนขอพระ จิตเจา้ทรงช่วยตวัเราใหเ้กิดความไวว้างใจใน        

พระเมตตาของพระองค ์ ใหเ้ราไดม้องเห็นความผดิบกพร่องของตนเอง  ใหเ้รากลา้ท่ีจะเขา้ไปสารภาพบาปของเรา

กบัพระสงฆด์ว้ยความจริงใจ  ขอใหเ้ราไดพ้บกบัสันติสุข  และขอพระองคใ์หช่้วยเปล่ียนแปลงการดาํเนินชีวติ     

ของเราเสียใหม่ 

 

ข้ันที ่2 พจิารณามโนธรรม 

 ขั้นตอนน้ีควรใชเ้วลามากหน่อย  เพื่อจะไดส้าํรวจตนเองวา่ในเวลาท่ีผา่นมานั้นไดก้ระทาํผดิอะไรบา้ง

(สาํหรับเดก็ท่ีได้รับศีลมหาสนิทแล้ว มาเรียนเพ่ิมเติม ให้คุณครูเน้นยํา้ในส่วนนีใ้ห้เดก็ด้วย ว่า ต้ังแต่สารภาพคร้ัง

สุดท้ายน้ันมานานเท่าไรแล้ว ก่ีอาทิตย์/ก่ีเดือน/ก่ีปี) 

การสาํรวจจิตใจของตนเองน้ีจะตอ้งกระทาํดว้ยความซ่ือสัตย์   จริงใจ จะตอ้งรู้สึกเสียใจในความผดิพลาด

ของตนเอง ตอ้งการการรักษา ตอ้งการท่ีจะปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึน 
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ข้ันที ่3 สารภาพบาป 

 เม่ือไดส้าํรวจตรวจตราความประพฤติของตนเองแลว้  จึงเขา้ไปสารภาพกบัพระสงฆ์   เราอาจจะใชค้าํพดู  

หรือบทสูตรอะไรก็ตาม  ไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีสาํคญั  แต่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด  คือ “จิตใจ” ของเราท่ีสาํนึกผดิ  จิตใจท่ีเป็น 

“ทุกข์เสียใจ” ต้องการ “การกลับใจ” หรือ “การเปลี่ยนแปลง” 

 ถา้หากเราเกิดความไม่สบายใจอะไร  หรือมีความกงัวลใจ  หรือหลงลืมอะไรไป  ใหเ้ราบอกกบัพระสงฆ์  

เพื่อขอความช่วยเหลือหรือคาํแนะนาํไดเ้สมอ 

 หลงัจากการสารภาพบาปแลว้พระสงฆจ์ะใหค้าํแนะนาํเพื่อใหเ้ราไดมี้กาํลงัใจในการดาํเนินชีวติ   ใหดี้ข้ึน  

และจะมอบหมายงานบางอยา่งเพื่อใหเ้ราไดก้ระทาํเพื่อเป็นการใชโ้ทษบาป  

 

ข้ันที ่4 สวดบทแสดงความทุกข์  

จากนั้นท่านจะภาวนาเพื่ออภยับาปใหเ้รา  ขณะนั้นเองเราจะสวดบทแสดงความทุกข์  เพื่อเป็นการ

แสดงออกถึงความทุกขเ์สียใจท่ีไดก้ระทาํบาป  ทาํใหพ้ระเจา้เสียพระทยั และสัญญาวา่จะไม่ทาํบาปอีก 

 

ข้ันที ่5  ทาํกจิใช้โทษบาปและดําเนินชีวติอย่างดี 

 เม่ือรับการอภยับาปจากพระสงฆแ์ลว้   เราก็จะทาํกิจใชโ้ทษบาปตามท่ีพระสงฆม์อบหมายให้  ซ่ึงอาจจะ

เป็นการสวดภาวนา หรือทาํกิจการกุศลประการหน่ึงประการใด   ใหเ้รากระทาํดว้ยความเตม็ใจ  เพื่อเป็นการชดเชย

ความผดิของเรา เพื่อใชโ้ทษบาปท่ีเราไดก้ระทาํลงไป เป็นการรักษาบาดแผลในจิตใจท่ีเกิดจากบาปต่าง ๆ นั้น  และ

เป็นการขอขมาโทษจากพระเจา้สาํหรับความผดิของเราเอง  นอกจากนั้นยงัเป็นการช่วยใหเ้ราสามารถปรับปรุง

ตนเองใหดี้ข้ึนอีกดว้ย 

 จากนั้นก็เป็นหนา้ท่ีของเราท่ีจะรักษาความบริสุทธ์ิแห่งจิตใจของเรา  โดยพยายามกระทาํดี  หนีความชัว่

ดว้ยความระมดัระวงั โดยการภาวนา  อยูเ่สมอวา่ … “อยา่ปล่อยใหเ้ราแพก้ารผจญ” 

 

เพื่อใหเ้ด็กจดจาํไดง่้ายข้ึน สาํหรับ 5 ขั้นตอนเพื่อการรับศีลอภยับาปอยา่งดี   ใหเ้ด็ก ๆ วาดรูปน้ิวมือทั้ง  5 แลว้เขียน

คาํลงไปตามน้ิว โดยเร่ิมจากน้ิวโป้งจนถึงน้ิวกอ้ย(คู่มือเรียนฯ หนา้ 39) 

  นิว้โป้ง = สวดภาวนา 

   นิว้ช้ี = พจิารณาบาป 

    นิว้กลาง = สารภาพบาป 

     นิว้นาง = สวดบทแสดงความทุกข์ 

      นิว้ก้อย = ทาํกจิใช้โทษบาป 
 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 13 พิธีศีลอภยับาป หนา้ 50 

 
เมื่อเด็ก ๆ ได้ทาํการพจิารณาบาปอย่างดีและพร้อมแล้วทีจ่ะไปรับศีลอภัยบาปจากพระสงฆ์ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 
 1.เดินไปคุกเข่า ณ ท่ีฟังแกบ้าป ทาํสาํคญัมหากางเขนสวดวา่ “เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และ

พระจิต อาแมน” แลว้กล่าววา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ตั้งใจฟังคาํตกัเตือนสั่งสอนของพระสงฆ ์  เพื่อช่วยเราใหเ้ป็นทุกขถึ์งบาป และช่วยใหเ้ร่ิมชีวติใหม่

ดว้ยดี พร้อมทั้งตั้งใจจะนาํเอาไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
 3. พระสงฆก์าํหนดกิจใชโ้ทษบาป  จงตั้งใจฟังใหดี้ เสร็จแลว้สวด “บทแสดงความทุกข์ ” ขณะนั้น

พระสงฆก์ล่าวคาํยกบาปวา่ “ข้าพเจ้าอภัยบาปทัง้ส้ินของท่าน เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต 

อาแมน” ผูรั้บศีลแกบ้าปทาํสาํคญัมหากางเขนแลว้กลบัไปท่ีของตน 
 4. ผูรั้บศีลแกบ้าปทาํกิจใชโ้ทษบาปตามท่ีพระสงฆก์าํหนดใหค้รบถว้น สวดโมทนาคุณพระเป็นเจา้ คิดถึง

คาํตกัเตือนสั่งสอนของพระสงฆ ์ลงมือปฏิบติัทนัที 
 
หมายเหตุ ครูฝึกซอ้มนกัเรียนท่ีจะรับศีลอภยับาปเป็นคร้ังแรกพร้อมกนั และทีละคน  เพื่อใหส้ามารถรับ     

ศีลอภยับาปไดอ้ยา่งดีและถูกตอ้ง 
 

 

 

  

(สําหรับผู้ทีรั่บศีลอภัยบาปคร้ังแรก) 
“คุณพอ่ท่ีเคารพ ลูกมาขอแกบ้าปเป็นคร้ังแรก ลูกไดท้าํบาปดงัน้ี...(บอกบาปเป็นขอ้ ๆ...) 

ลูกเสียใจท่ีไดท้าํบาป ต่อไปลูกจะไม่ทาํอีก ลูกขอโทษพระเป็นเจา้ และขอคุณพอ่ยกบาป

ใหลู้กดว้ย”  

(สําหรับผู้ทีรั่บศีลอภัยบาปมาแล้ว) 
“คุณพอ่ท่ีเคารพ ลูกมาขอแกบ้าป” แกบ้าปคร้ังสุดทา้ยมาชา้นาน............(บอกระยะเวลา) 
ลูกไดท้าํบาปดงัน้ี..........(บอกบาปเป็นขอ้ ๆ....ลูกเสียใจท่ีไดท้าํบาป ต่อไปลูกจะไม่ทาํอีก 

ลูกขอโทษพระเจา้และขอคุณพอ่ยกบาปใหลู้กดว้ย 
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บทที ่14 

พระนางมารีย์เป็นมารดาของพระเยซูเจ้าและเป็นมารดาของเราด้วย 

 

จุดประสงค์  

1.เพื่อใหน้กัเรียนรู้และจดจาํวา่พระนางมารียเ์ป็นมารดาของพระเยซูเจา้ 
2.เพื่อใหน้กัเรียนนอ้มรับพระนางมารียเ์ป็นมารดาดว้ยความซาบซ้ึงยนิดีและเขา้พึ่งพระนางเสมอ 

 
อุปกรณ์  ภาพฟิวเจอร์บอร์ด “การบงัเกิดของพระเยซู” หรือวซีีดี “การบงัเกิดของพระเยซูเจา้” 

 
ข้ันที ่1 กจิกรรม  
ครูนาํรูปพระเยซูคริสตท์รงบงัเกิดในถํ้าเล้ียงสัตวม์าใหน้กัเรียนดู แลว้ถามวา่ 

- นกัเรียนเห็นอะไรในภาพน้ีบา้ง(ส่ิงหน่ึงท่ีนกัเรียนเห็นก็คือพระนางมารียห์รือแม่พระ) 
- เร่ืองราวของพระนางมารียใ์หก้าํเนิดพระเยซูคริสตเ์ป็นมาอยา่งไร 

 ครูเล่าใหน้กัเรียนฟัง(เทียบ ลก. 2:1-20  การประสูติของพระเยซูเจา้) หรือใหน้กัเรียนช่วยกนัเล่าคนละตอน

หรือฉายวซีีดีตอนน้ีใหน้กัเรียนดู 
 
ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 
ครูถามนกัเรียนวา่ 

 พระเยซูคริสตเจา้กาํเนิดเม่ือไร  ท่ีไหน  และทาํไมจึงไปบงัเกิดท่ีนัน่  
 ใครเป็นผูใ้หก้าํเนิดพระเยซูคริสตเจา้ 
 สตรีท่ีใหก้าํเนิดบุตรเราเรียกวา่อยา่งไร 

สรุป พระนางมารียใ์หก้าํเนิดพระเยซูคริสตเจา้ พระนางจึงเป็นมารดาของพระเยซู ท่ีเราเรียกพระนางวา่ แม่พระ 

ก็เพราะพระนางเป็นแม่ของพระเยซูคริสตเจา้นัน่เอง 
 
ข้ันที ่3 คําสอน 
 1. พระนางมารียรั์กพระเยซูคริสตเจา้มาก ทาํทุกอยา่งเพื่อพระเยซูนบัตั้งแต่แรกท่ีพระองคบ์งัเกิดมา คือ  

 หาท่ีพกัพิงเท่าท่ีจะหาไดใ้นเวลานั้น คือ ท่ีเล้ียงสัตว ์
 เอาผา้พนักายเพื่อใหอ้บอุ่นคลายหนาว 
 ใหน้อนในรางหญา้แทนท่ีนอนนุ่ม ๆ หรือเปล 
 เล้ียงพระเยซูดว้ยนํ้านมมารดา 
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 2. พระนางมารียย์งัพาพระเยซูหนีภยัไปอยูป่ระเทศอียปิตเ์ล้ียงดูพระองคจ์นเติบโตใหญ่ท่ีนาซาเร็ธ(เทียบ 

มธ. 2:13-23 และ ลก. 2:51-52) และเม่ือพระเยซูทรงออกเทศนา พระนางมารียก์็คอยติดตามช่วยเหลือ ใหก้าํลงัใจ

อยูเ่สมอ และสุดทา้ยก็ไดย้นือยูแ่ทบเชิงกางเขนของพระเยซู ไดเ้ห็นพระองคส้ิ์นพระชนมอ์ยา่งสุดแสนทรมาน      

ไดส้วมกอดพระศพของพระเยซูเป็นคร้ังสุดทา้ย เหมือนไดส้วมกอดคร้ังแรกเม่ือพระองคบ์งัเกิดมา 
 3. ณ แทบเชิงกางเขนน้ีแหละ พระเยซูไดม้อบพระนางมารียใ์หเ้ป็นแม่ของเราทุกคน “เม่ือพระเยซูเจ้าทรง

เห็นพระมารดาและศิษย์ท่ีรักยืนอยู่ใกล้ ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ น่ีคือลูกของแม่” และตรัสกับยอห์นอัคร

สาวกซ่ึงเป็นผู้แทนของเราว่า “น่ีคือแม่ของท่าน” (ยน. 19:26-27) และพระนางมารียก์็กลายเป็นแม่ของเรานบัแต่

วนิาทีนั้น  เป็นตน้มา 
 4. พระนางมารีย ์รักและทาํทุกอยา่งเพื่อพระเยซูอยา่งไร บดัน้ีพระนางก็รักและทาํทุกอยา่งเพื่อเราอยา่งนั้น     

เพราะพระนางเป็นแม่ของเรา  ส่ิงท่ีแม่กระทาํเพื่อเราในขณะน้ีก็คือ สวดออ้นวอนพระเจา้เพื่อเรา นาํพระพรจาก

พระเจา้มาแจกจ่ายใหเ้รา คอยปกป้องคุม้ภยัทั้งทางกายและทางใจใหเ้รา คอยแนะนาํสั่งสอนส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีถูกตอ้ง    

ส่ิงท่ีควรปฏิบติัแก่เรา เราจึงควรรัก ศรัทธาและเขา้มาพึ่งพาพระนางมารียใ์หม้าก ๆ ความรักและศรัทธาต่อพระนาง

มารียน้ี์ เป็นสิทธิพิเศษของเราคริสตชนคาทอลิกทีเดียว  
 5. กิจศรัทธาอยา่งหน่ึงท่ีมีต่อพระนางมารียท่ี์เราคริสตชนส่วนใหญ่กระทาํกนัก็คือ การสวดสายประคาํ   

ซ่ึงเป็นการรําพึงถึงชีวติของพระเยซูเจา้ จากเกิดจนกระทัง่กลบัคืนชีพและเสด็จข้ึนสวรรค ์จึงเป็นเคร่ืองบ่งบอกได้

อยา่งหน่ึงวา่ พระนางมารียต์อ้งการใหเ้รารัก นบัถือพระเยซูเจา้พระบุตรของพระแม่  เช่ือฟังและปฏิบติัตามคาํสั่ง

สอนของพระเยซูเจา้พระบุตรของพระแม่ดว้ย  ดงันั้นถา้เรามีโอกาสขอใหเ้ราสวดสายประคาํ หรืออยา่งนอ้ยสวด

บทวนัทามารียก่์อนนอนดว้ยความตั้งใจ เพื่อใหพ้ระนางมารียเ์สนอวงิวอนแด่พระเจา้แทนเราดว้ย  (คุณครูอาจ

เพิ่มเติมเร่ืองขอ้รําพึงสายประคาํต่าง ๆ ใหเ้ด็กไดค้วามรู้ ซ่ึงปัจจุบนัมี 4 ภาค ซ่ึงเด็กบางคนอาจยงัไม่รู้ก็ได)้ 

 

ข้อควรจํา (คู่มือเรียนฯ หนา้ 40) 

1. พระนางมารียเ์ป็นมารดาของพระเยซูเจา้ และเป็นมารดาของเราดว้ย 

2. ใหเ้รานอ้มรับพระนางมารียเ์ป็นมารดา ดว้ยความซาบซ้ึง ยนิดี และเขา้พึ่งพระนางเสมอ 
 
 
ข้ันที ่4 ปฏิบัติ 
ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง (คู่มือเรียนฯ หนา้ 41) 

1.ใครเป็นมารดาของพระเยซูคริสต ์
ตอบ   พระนางมารียเ์ป็นมารดาของพระเยซูคริสต์  
2. เหตุใดพระนางมารียจึ์งเป็นมารดาของเราดว้ย 
ตอบ   เพราะพระเยซูคริสตเจา้ทรงมอบพระนางใหเ้ป็นมารดาของเราจากไมก้างเขน  
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3. เรามีหนา้ท่ีต่อพระนางมารียม์ารดาของเราอยา่งไร 

ตอบ   เราตอ้งรัก ศรัทธา และพึ่งพาพระนางใหม้าก ๆ และประพฤติตนเป็นลูกท่ีดีของพระนาง  
4.กิจศรัทธาท่ีคริสตชนส่วนใหญ่มีต่อแม่พระคือการทาํส่ิงใด 
ตอบ การสวดสายประคาํ  
 
 
 
ข.กจิกรรม  
ใหน้กัเรียนระบายสีภาพ พระนางมารีย์เป็นมารดาของพระเยซูเจ้าและมารดาของเราด้วย และตกแต่งใหส้วยงาม 

คุณครูอาจจดัประกวดภาพระบายสีก็ได ้(คู่มือเรียนฯ หนา้ 42) 

 



แผนการสอนศีลมหาสนิทคร้ังแรก บทท่ี 15 พระเยซูเจา้เป็นพี่ชายท่ีรักนอ้ง หนา้ 54 

บทที ่15 

พระเยซูเจ้าเป็นพีช่ายทีรั่กน้อง 

 

จุดประสงค์  

1. เพื่อใหน้กัเรียนพยายามสร้างความสนิทสนมกบัพระเยซูเจา้เยีย่งนอ้งกบัพี่ชาย 

3. เพื่อใหน้กัเรียนรักและวางใจในพระเยซูเจา้ในฐานะพี่ชายท่ีแทจ้ริง 

3. เพื่อใหน้กัเรียนหาโอกาสไปเฝ้าพระเยซูเจา้ในศีลมหาสนิท ไปเล่าเร่ืองราวของเราใหพ้ระองคฟั์ง 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม 

ครูเล่านิทานต่อไปน้ีใหน้กัเรียนฟัง 

 “มีเด็กสองคน คนพี่เป็นชาย คนนอ้งเป็นหญิงกาํพร้าแม่ตั้งแต่เล็ก ๆ พอ่จึงรักมาก ต่อมาเพราะความจาํเป็น

พอ่ตอ้งแต่งงานใหม่ แม่คนใหม่ใจร้ายไม่รักลูกเล้ียงทั้งสองคนเลยพยายามหาทางกลัน่แกลง้และกาํจดัไปใหพ้น้หู

พน้ตาอยูเ่สมอ คืนวนัหน่ึง แม่เล้ียงพดูกบัพอ่วา่ “เล้ียงเด็กสองคนไวท้าํไม เปลืองขา้วสุก สู้เอาไปปล่อยป่าเสียจะ

ดีกวา่” พอ่เกรงใจก็ยอมตาม เผอิญพี่ชายแอบไดย้นิเขา้ก็คิดหาวธีิแกไ้ข แอบเปิดประตูออกไปเก็บกอ้นหินไวเ้ตม็

กระเป๋า พอรุ่งเชา้ แม่เล้ียงก็ชวนลูกทั้งสองไปเท่ียวป่า บอกวา่จะไปเก็บของป่ามาขาย แม่เล้ียงแจกขนมปังใหลู้กคน

ละกอ้นแลว้ออกเดินทาง พอถึงป่าลึกแม่เล้ียงก็แกลง้บอกลูกวา่ “พอ่และแม่จะไปเก็บทางป่าทางโนน้ ลูกคอยอยู่

ท่ีน่ีนะ ตอนบ่ายๆ จะกลบัมารับ” แลว้นางก็พาพอ่หนีกลบับา้น เด็กทั้งสองคอยพอ่แม่จนเยน็จวนจะคํ่าแลว้ก็ยงัไม่

เห็นกลบัมา นอ้งสาวเร่ิมร้องไหเ้พราะความกลวั พี่ชายก็ปลอบบอกวา่ “ไม่ตอ้งกลวั พี่จะพานอ้งกลบับา้นเอง ” 

นอ้งสาวก็ถามวา่ “พี่จาํทางไดห้รือ?” พี่ชายก็ตอบวา่ “ไดซี้ เพราะพี่แอบเอากอ้นหินทิ้งไวต้ลอดทางเม่ือตอนขามา ” 

วา่แลว้พี่ชายก็พานอ้งสาวลดัเลาะตามรอยกอ้นหินกลบัถึงบา้นโดยสวสัดิภาพ 

 แม่เล้ียงเจบ็ใจมาก คืนต่อมาก็วอนขอพอ่ใหพ้าเด็กไปปล่อยป่าอีก พอ่เกรงใจก็ยอมตาม พี่ชายแอบไดย้นิ

เช่นเคยจึงยอ่งไปจะเปิดประตูออกไปเก็บกอ้นหินอีก แต่โชคร้าย ประตูถูกลงกลอนลัน่กุญแจแน่นหนา พี่ชายไม่รู้

จะทาํอยา่งไร พอรุ่งเชา้แม่เล้ียงก็พาลูกทั้งสองไปป่าอีก และแจกขนมปังใหค้นละกอ้นเหมือนเดิม คราวน้ีนางเขา้

ไปในป่าลึก ทิ้งลูกไว ้แลว้ก็หนีกลบับา้นกบัพอ่ ลูกทั้งสองคอยจนเยน็ นอ้งสาวเร่ิมร้องไหเ้พราความกลวั พี่ชายก็

ปลอบวา่ “ไม่ตอ้งกลวั พี่จะพากลบับา้นเหมือนคราวก่อน ” นอ้งสาวถามวา่ “พี่จาํทางไดห้รือ? ” พี่ชายก็ตอบวา่   

“ไดซี้ เพราะพี่แอบบิขนมปังโรยมาตลอดทางเม่ือตอนขามา ” วา่แลว้ก็จูงมือนอ้งสาวจะพากลบับา้น แต่อนิจจา   

เขาไม่พบเศษขนมปังหลงเหลืออยูเ่ลยเพราะนกกาพากนัมาจิกกนัไปหมดแลว้ ทั้งสองจึงหลงทางอยูใ่นป่าลึกจน  

คํ่ามืดลง  เสียงสัตวป่์าเร่ิมร้องคาํรามและออกหากิน นอ้งสาวกลวัมากจึงร้องไหใ้หญ่ พี่ชายตอ้งคอยปลอบอยู่

ตลอดเวลา จนกระทัง่เห็นแสงไฟริบหร่ีอยูแ่ต่ไกล ทั้งสองจึงใจช้ืนรีบตรงไปยงัแสงไฟนั้นเห็นกระท่อมประหลาด

หลงัหน่ึง หลงัคามุงดว้ยขา้วเกรียบ ฝาทาํดว้ยขนมปังเวเฟอร์ ประตูทาํดว้ยช็อคโกแลต ทั้งสองกาํลงัหิวจึงตรงเขา้

ดึงฝากระท่อมมาเขา้ปากกิน 
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 ทนัใดนั้นก็มีเสียงดงัออกจากกระท่อมวา่ “ใครบงัอาจมาร้ือบา้นของขา้?” ส้ินเสียงประตูก็เปิดออก ใบหนา้

ของหญิงชราน่าเกลียดคนหน่ึงโผล่ออกมา เด็ดทั้งสองเห็นเขา้ก็ตกใจแทบส้ินสติ หญิงชราคือแม่มด พอเห็นเด็ก  

ทั้งสองก็เลิกโกรธ ฝันถึงอาหารอนัโอชะทนัที แกลง้ทาํเป็นใจดีถามวา่ “หนูไปยงัไงมายงัไงจึงมาถึงท่ีน้ีได?้ ”    

“เราทั้งสองหลงทางมาครับ ” พี่ชายตอบ “อยากจะขออาศยัคา้งคนสักคืนหน่ึงไดไ้หมยาย?  ”  “ไดซี้หลาน สักก่ีคืน 

ก็ได้” แม่มดหวา่นลอ้ม “มาเถอะ มาพกักบัยายใหส้บาย ” แม่มดพาเด็กทั้งสองเขา้ไปพกัในกระท่อม เล้ียงดูปูเส่ือ

อยา่งดี จนเด็กทั้งสองลืมบา้นเดิมของตนไปชัว่ขณะ วนัเวลาผา่นไป แม่มดเห็นวา่เด็กทั้งสองอว้นทว้นสมบูรณ์ดี

แลว้ก็วางแผนจะฆ่า นาํมาปรุงอาหาร จึงแกลง้พดูวา่ “วนัน้ีเรามาเล้ียงฉลองกนัสักหน่อยเป็นการรับขวญัหลาน   

ทั้งสอง”  แลว้แม่มดก็จดัแจงใหเ้ด็กทั้งสองช่วยกนัก่อเตา ตั้งกระทะใบใหญ่ตม้นํ้าจนเดือด เสร็จแลว้ก็แกลง้บอก

กบัเด็กชายวา่ “ไหนลองปีนข้ึนไปดูซิวา่นํ้าในกระทะเดือดแลว้หรือยงั? ” พลางคิดในใจวา่ พอเด็กปีนข้ึนไปก็จะ

ฉวยโอกาสผลกัใหต้กลงไหในกระทะทนัที แต่เด็กชายรู้สึกสังหรณ์ใจจึงแกลง้ทาํเป็นไม่รู้เร่ืองพดูวา่ “กระทะสูง 

ผมชะโงกไม่ถึงครับยาย” “เด็กโง่” แม่มดบอก “ก็เอาลงัไมม้าต่อแลว้ข้ึนไปยนืขา้งบนซิ” “ไหนยายลองทาํใหดู้ทีซิ ” 

เด็กชายบอก แม่มดพลอยเช่ือจึงเอาลงัไมม้าต่อแลว้ปีนข้ึนไปยนืขา้งบนชะโงกหนา้ลงไปท่ีกระทะพลางพดูวา่   

“ทาํอยา่งน้ีนะ” เด็กชายเห็นไดที้เลยผลกักน้ของแม่มดตกลงไปในกะทะนํ้าเดือดตาย 

 พี่ชายจึงเก็บขา้วของเงินทองของแม่มดใส่ห่อจูงมือนอ้งสาวเดินลดัเลาะจนกระทัง่ถึงบา้นได ้พอ่แทบ    

ไม่เช่ือสายตาตนเอง เม่ือเห็นลูกทั้งสองกลบับา้นได ้จึงตรงเขา้สวมกอดลูกแลว้กล่าววา่ “พอ่เฉดหวัแม่เล้ียงออก

จากบา้นไปแลว้ ต่อไปน้ีพอ่จะดูแลลูกไม่ใหต้อ้งลาํบากอีก” 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

ครูถามความรู้สึกของนกัเรียนวา่ 

 ใครเป็นตวัร้ายท่ีนกัเรียนเกลียดมากหรือไม่ชอบท่ีสุด ทาํไม 

 ใครเป็นตวัเอกท่ีนกัเรียนรักหรือช่ืนชอบมากท่ีสุด ทาํไม 

สรุป พี่ชายในทอ้งเร่ืองน้ีเป็นพระเอก รักนอ้งและเสียสละเพื่อช่วยนอ้งทุกอยา่ง ท่ีนอ้งรอดกลบับา้นไดก้็เพราะ

พี่ชายคนน้ีเอง น่าภูมิใจสาํหรับนอ้งคนน้ีท่ีมีพี่ชายท่ีแสนดีเช่นน้ี 

 

ข้ันที ่3 คําสอน 

 1. ในครอบครัวของพระเจา้ มีพระเจา้ทรงเป็นบิดา พระเยซูเจา้ทรงเป็นพี่ชาย พระเยซูเจา้ทรงเป็นพี่ชาย      

ท่ีใจดี  รักเราท่ีเป็นนอ้งมาก  พระองครั์กนอ้งท่ียงัเล็ก ๆ เป็นเด็กเป็นพิเศษ มีเล่าในพระวรสารวา่ “วนัหน่ึงมีเดก็ ๆ 

พากันมาหาพระเยซูคริสต์ขณะท่ีพระองค์กาํลังพักผ่อนอยู่ พวกสาวกเห็นเข้ากห้็ามไม่ให้มารบกวนพระองค์และไล่

ให้ไปเล่นท่ีอ่ืน แต่พระเยซูคริสต์กลับดุพวกสาวกว่า “มีผู้นาํเดก็เลก็ ๆ มาเฝ้าพระเยซูเจ้าเพ่ือทรงสัมผสัอวยพร         

แต่บรรดาศิษย์กลับดุว่าคนเหล่าน้ัน เม่ือทรงเห็นเช่นนี ้พระองค์กร้ิว ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ปล่อยให้เดก็เลก็  ๆ     

มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนท่ีเหมือนเดก็เหล่านี้  เราบอกความจริงกับ
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ท่านว่า ผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างเดก็เล ็ๆ เขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักรน้ันเลย ” แล้วพระองค์ทรง

อุ้มเดก็เหล่าน้ันไว้ ทรงปกพระหัตถ์ และประทานพระพร” (มก. 10:13-16) 

 2. เราจึงควรรักและเขา้หาพระเยซูเจา้พี่ชายของเราดว้ยความยนิดีเสมอ อยูใ่กลพ้ระองคเ์รารู้สึกอบอุ่น 

ปลอดภยั อยูไ่กลพระองค ์เราจะรู้สึกหวาดกลวัและตกอยูใ่นอนัตรายไดง่้าย ๆ  เราอยูใ่กลพ้ระเยซูเจา้เม่ือเราไปวดั 

ร่วมมิสซา เม่ือเราสวดภาวนาเฝ้าศีล และเม่ือเรารู้จกัไหว ้ทกัทายเม่ือเห็นรูปของพระองคท่ี์วดัหรือท่ีบา้น ท่ีสาํคญั

อีกอยา่งหน่ึงก็คือ ถา้เรารักพระเยซูเจา้พี่ชายคนน้ี เราก็ไม่ควรทาํอะไรใหพ้ระองคเ์สียใจ 

 3.เม่ือพระเยซูเจา้ทรงเป็นพี่ชายท่ีรักนอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่เราทุกคน เราก็ตอ้งรักกนัและกนัดว้ย เพราะเราทุกคน

ต่างก็เป็นนอ้งของพี่ชายคนเดียวกนั คือ พระเยซูเจา้ เราจึงเป็นพี่นอ้งกนั พระเยซูเจา้ทรงรักพี่นอ้งของเราท่ีบา้น 

พระเยซูเจา้ทรงรักเพื่อน ๆ ของเราเหมือนท่ีพระองคท์รงรักเราแต่ละคน  ถา้เราทะเลาะกบัพี่นอ้ง รังแกเพื่อน ๆ เรา

ก็ทาํใหพ้ระเยซูเจา้พี่ชายของเราเสียใจมาก 

 

ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 43) 

1. เราสามารถ สร้างความสนิทสนมกบัพระ เยซูเจา้ เยีย่งนอ้งกบัพี่ ชายไดด้ว้ยการ หมัน่สวดภาวนา ไปวดั 

ร่วมมิสซา แกบ้าป รับศีล และทาํกิจศรัทธาต่าง ๆ  

2. ถา้เรารักพระเยซูเจา้พี่ชายคนน้ี เราก็ไม่ควรทาํอะไรใหพ้ระองคเ์สียใจ แต่เราควรฟังส่ิงท่ีพระเยซูเจา้ทรง

สอนเราในฐานะพี่ชายท่ีรักนอ้ง และปฏิบติัตามส่ิงท่ีพระองคส์อนดว้ย 

3. พระเยซูเจา้ทรงรักเรา เราก็ตอ้งรักกนั ช่วยเหลือกนัและกนัดว้ย 

4. ใหเ้ราหาโอกาสไปเฝ้าพระเยซูเจา้ในศีลมหาสนิทบ่อย ๆ  ไปเล่าเร่ืองราวของเราใหพ้ระองคฟั์ง 

 

 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ

ก.จงเติมคําลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้อง (คู่มือเรียนฯ หนา้ 43) 

1. ในครอบครัวของพระเจา้ มีพระเจา้ทรงเป็น บิดา พระเยซูเจา้ทรงเป็น พี่ชาย ท่ีใจดี  และรักเรา ท่ีเป็นนอ้งมาก 

2. ถา้เรารักพระเยซูเจา้ เราก็ไม่ควรทาํอะไรใหพ้ระองคเ์สียใจ แต่เราควร ฟังส่ิงท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอนเรา  ในฐานะ

พี่ชายท่ีรักนอ้ง และ ปฏิบติัตาม ส่ิงท่ีพระองคส์อนดว้ย 

3. เม่ือพระเยซูเจา้ทรงรักเรา เราก็ตอ้ง รักกนั ช่วยเหลือกนัและกนัดว้ย 

4. เราสามารถสร้างความสนิทสนมกบัพระเยซูเจา้เยีย่งนอ้งกบัพี่ชายไดด้ว้ยการ หมัน่สวดภาวนา ไปวดั ร่วมมิสซา 

แกบ้าป รับศีล และทาํกิจศรัทธาต่าง ๆ  
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ข.กจิกรรม 

คุณครูพานกัเรียนไปเฝ้าศีลในวดั โดยพาไปนัง่ใกล ้ๆ ตูศี้ล บอกใหเ้ด็ก ๆ เล่าเร่ืองราวใหพ้ระเยซูเจา้ฟังอยา่งง่าย ๆ 

โดยใหใ้ชค้าํข้ึนตน้วา่ “พระเยซูเจ้าพีช่ายทีรั่ก วันน้ีหนู...(กจิกรรมทีเ่ด็กได้ทาํและอยากเล่าให้พระเยซูฟัง).... ” เช่น 

 “พระเยซูเจา้พี่ชายท่ีรัก วนัน้ีหนูขอขอบคุณพระองคท่ี์ช่วยใหห้นูตั้งใจเรียนอยา่งดี ไม่เล่น ไม่คุย” 

 “พระเยซูเจา้พี่ชายท่ีรัก วนัน้ีหนูช่วยปลอบนอ้งท่ีร้องไหเ้พราะคิดถึงบา้น” เป็นตน้ 

คุณครูเชิญชวนและกระตุน้เด็ก ๆ ใหก้ลา้ท่ีจะภาวนาอยา่งซ่ือ ๆ ง่าย ๆ โดยคุณครูอาจเป็นคนเร่ิมใหเ้ป็นตวัอยา่ง 

หรือก่อนจะพาไป อาจใหเ้ด็ก ๆ เขียนส่ิงท่ีอยากจะบอกกบัพระเยซูในคู่มือเรียนฯ ก็ได ้(คู่มือเรียนฯ หนา้ 44) 
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บทที ่16 

พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้นําทางเรา 

 

จุดประสงค์  

1. เพื่อใหน้กัเรียนไวว้างใจในพระเยซูเจา้และปรารถนาจะติดตามพระองค ์

2. เพื่อใหน้กัเรียนร้องเรียกหาพระเยซูเจา้เม่ือกาํลงัตกอยูใ่นการประจญ หรือเม่ือพบเจออุปสรรค 

 

อุปกรณ์  1.ผา้สามเหล่ียมสาํหรับผกูตา  

  2.พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ตามจาํนวนผูเ้รียน   

   

ข้ันที ่1 กจิกรรม 

เล่นเกม “ผกูตาเดินผา่นอุปสรรค” 

วธีิเล่น หาอาสาสมคัรนกัเรียนสัก 2 – 3 คู่ เล่นทีละคู่ คู่แรกใหค้นหน่ึงผกูตา อีกคนหน่ึงคอยเป็นพี่เล้ียงบอกทาง 

กติกา พี่เล้ียงตอ้งพยายามบอกทางใหเ้พื่อนท่ีผกูตาเดินผา่นอุปสรรค คือ เกา้อ้ีท่ีวางระเกะระกะ ใหไ้ปถึงเส้นชยั

โดยปลอดภยั หา้มจูง ผลกั ดนั สะกิด ฯลฯ อนุญาตใหพ้ดูบอกคู่อ่ืน ๆ ได ้

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

คุณครูถามคนท่ีผกูตาวา่ 

 รู้สึกอยา่งไรเม่ือถูกผกูตา 

 รู้สึกอยา่งไรเม่ือรู้วา่จะตอ้งเดินผา่นอุปสรรค 

 รู้สึกอยา่งไรเม่ือฟังคนท่ีเป็นพี่เล้ียงบอกทาง 

 

ครูถามพี่เล้ียงวา่ 

 รู้สึกอยา่งไรขณะท่ีบอกทางใหเ้พื่อน 

 รู้สึกอยา่งไรต่อกติกาท่ีหา้มจูง ปลกั ดนั สะกิด ฯลฯ 

 

ครูถามนกัเรียนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นคนดูวา่ 

 รู้สึกอยา่งไรต่อคนท่ีผกูตาเดินผา่นอุปสรรค 

 รู้สึกอยา่งไรต่อพี่เล้ียงท่ีคอยบอกทาง 

 รู้สึกอยา่งไรเม่ือบางคนทาํสาํเร็จ บางคนทาํพลาด 
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สรุป คนท่ีผกูตามีแต่ความมืด จะทาํอะไรก็ลาํบาก ตอ้งอาศยัพี่เล้ียงช่วย พี่เล้ียงและคนดูต่างก็เอาใจช่วยอยากให้

คนท่ีผกูตาเดินผา่นอุปสรรคไดส้าํเร็จ ปลอดภยัไม่ไดรั้บอนัตราย 

 

ข้ันที ่3 คําสอน 

1. เราทุกคนคลา้ยกบัคนถูกปิดตา แต่เป็นตาฝ่ายวญิญาณ คือ เม่ือเราทาํบาป บาปก็ปิดตาวญิญาณใหมื้ดมิด 

มองไม่เห็นแสงสวา่ง ทาํใหเ้ราถลาํตกในบาปอ่ืน ๆ อีก คนผกูตารู้สึกอึดอดั วุน่วาย สับสนในวญิญาณ จะทาํอะไรก็

ผดิพลาดไดง่้าย ถา้ยงัขืนจมอยูใ่นความมืดเช่นน้ี ชีวติทั้งชีวติก็หมดหวงั ขืนดนัทุรังไปคนเดียวก็รังแต่จะเกิด

อนัตราย 

2. คนถูกปิดตาตอ้งการพี่เล้ียงคอยบอกทาง นาํทาง คนบาปก็ตอ้งการพี่เล้ียงคอยบอกทางนาํทาง

เช่นเดียวกนั ใครเล่าสามารถทาํหนา้ท่ีน้ีได ้คงไม่มีมนุษยค์นใดเพราะมนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป “คนตาบอดจะนํา

ทางคนตาบอดได้หรือ ทัง้คู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือ ” (ลก. 6 :39) มีแต่พระเยซูเจา้เท่านั้นท่ีสามารถนาํทางเราได ้

เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้และเป็นความสวา่ง  พระองคต์รัสวา่ “เราเป็นแสงสว่างส่องโลก  ผู้ทีต่ามเรามา จะ

ไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องชีวิต” (ยน. 8:12) 

3. พระเยซูเจา้ทรงทาํยิง่กวา่พี่เล้ียงทาํเม่ือสักครู่เสียอีก  พระองคจ์ะทรงแกผ้า้ท่ีปิดตาเราคือบาปออก ใหเ้รา       

ไดเ้ห็นความสวา่ง  เห็นหนทางท่ีจะตอ้งเดินไปโดยพระองคจ์ะเดินเคียงขา้งเรา  จะจูงเรา  จะอุม้เรา  และถา้เราเกิด

เจบ็ป่วย  พระองคจ์ะทรงเยยีวยารักษาเรา ภาพพระเยซูเจา้ผูน้าํน้ีมีปรากฏในพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมในเพลง

สดุดีวา่ “พระองค์ทรงนาํข้าพเจ้าไปริมนํา้แดนสงบ ทรงฟ้ืนจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนาํข้าพเจ้าไป

ในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ แม้ข้าพเจ้าจะเดินไปตามหุบเขาเงามจัจุราช ข้าพเจ้าไม่กลัว

อันตรายใด ๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพเจ้า” (สดด. 23:2-4) 

4. เราจึงควรยดึถือพระเยซูเจา้เป็นผูน้าํของเราเสมอ โดยมีความเช่ือและศรัทธาในพระองค ์นบนอบเช่ือฟัง

และปฏิบติัเม่ือพระองคท์รงแนะนาํสั่งสอน โดยอาจผา่นทางพอ่แม่ คุณครู ผูใ้หญ่ท่ีคอยดูแลเรา หรือเพื่อน ๆ ท่ีคอย

เตือนเราเม่ือเรากาํลงักระทาํผดิ หรือกาํลงัทาํส่ิงท่ีไม่ดี ดงันั้นถา้เราเช่ือฟังและทาํตามในส่ิงท่ีท่านสอน เราก็จะเดิน

ในความสวา่งและบรรลุถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภยั 

 

ข้อควรจํา (คู่มือเรียนฯ หนา้ 45)  

1. ใหเ้ราไวว้างใจในพระเยซูเจา้และปรารถนาจะติดตามพระองค ์

2. ใหเ้ราร้องเรียกหาพระเยซูเจา้เม่ือกาํลงัตกอยูใ่นการประจญ หรือเม่ือพบเจออุปสรรค 

 3. พระเยซูเจา้เป็นผูน้าํทางของเราเสมอ ขอใหเ้รามีความเช่ือและศรัทธาในพระองค ์นบนอบเช่ือฟัง และ

 ปฏิบติัตาม เม่ือพระองคท์รงแนะนาํสั่งสอน โดยผา่นทางพอ่แม่ คุณครู ผูใ้หญ่ท่ีคอยดูแลเรา หรือเพื่อน ๆ 

 ท่ีคอยเตือนเรา เม่ือเรากาํลงักระทาํผดิ หรือกาํลงัทาํส่ิงท่ีไม่ดี  
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ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ 

ก.จงวงกลมล้อมรอบคําตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว (คู่มือเรียนฯ หนา้ 46) 

1. ใครเป็นผูน้าํทางฝ่ายวญิญาณของเรา 

 ก. ครูคาํสอน     ข. พระเยซูเจา้    

 ค. บรรดานกับุญ      ง. บรรดาประกาศก 

2. เพราะเหตุใดจึงมีคาํกล่าววา่ พระเยซูเจา้เท่านั้นท่ีจะนาํทางเราได ้

 ก. พระองคท์รงเป็นความสวา่ง   ข. พระองคเ์ป็นพระเจา้  

 ค. พระองคเ์ป็นผูน้าํ     ง. ถูกทั้งขอ้ ก และ ข 

3. เราควรทาํอยา่งไร เพื่อใหพ้ระเยซูเจา้เป็นผูน้าํเราเสมอ 

 ก. ไปเขา้บา้นเณรหรืออาราม   ข. แขวนกางเขนอนัใหญ่ ๆ ไวท่ี้คอ  

 ค. ฟังและปฏิบติัตามส่ิงท่ีพระองคส์อน  ง. อ่านพระคมัภีร์ทุกวนั 

4. พระเยซูเจา้นาํทางเราโดยทางคาํสั่งสอนของพระองคแ์ลว้ พระองคย์งัทรงนาํทางเราโดยผา่นทางใครอีก 

 ก.  พอ่-แม่     ข. ครูคาํสอน  

 ค. เพื่อน      ง. ถูกทุกขอ้  

5. ขอ้ใดถูกท่ีสุด 

 ก. นํ้าโดนคุณครูลงโทษท่ีผลกัเพื่อนดว้ยความโมโห คุณครูใหน้ํ้าไปขอโทษเพื่อน นํ้าจึงไปขอโทษเพื่อน  

     และสุดทา้ยนํ้ากบัเพื่อนก็กลบัมาคืนดีกนั  

 ข. โจไ้ม่ชอบทาํการบา้น แต่ก็มีการบา้นส่งครูทุกเชา้ เพราะไปเอาของเพื่อนมาลอก  

 ค. ไอซ์มกัใส่กางเกงสามส่วนมาเขา้มิสซาวนัอาทิตย ์คุณแม่บอกใหเ้ปล่ียนเพราะไม่เรียบร้อย  

     แต่ไอซ์ก็ไม่เคยเช่ือฟังและบอกวา่ใคร ๆ เขาก็ใส่กนัทั้งนั้น  

 ง. เป้ชอบทาํตวัเป็นอนัธพาล เพื่อน ๆ ในหอ้งเตือนแลว้เตือนอีก แต่เป้ก็ไม่ฟัง จนไม่มีใครอยากเล่นดว้ย  

 

 

 

ข.กจิกรรม 

ร้องเพลง “พระเยซูใจดี” อลับั้ม “พระเยซูใจดี”  (คู่มือเรียนฯ หนา้ 46) 

   เรามาเรียนรู้จกัพระเยซูทุกวนั ต่ืนเชา้ลา้งหนา้แปรงฟัน  

   เราคิดถึงพระองค ์  โลกน้ีช่างสวยงาม  

มีแต่ความร่ืนรมย ์  ลนั ลนั ลา ลนั ลา คิดถึงพระองคจ์งัเลย 

***เดินไปบนถนน ทางของพระเยซู มีพระองคค์อยดู เคียงคู่ชีวติเรา 

เราไม่กลวัส่ิงไหน หากมีพระองคอ์ยูใ่กล ้เราทุกคนมัน่ใจวา่ พระเยซูใจดี 
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1. คุณครูร้องใหเ้ด็ก ๆ ฟังสัก 2 รอบเพื่อใหเ้ด็กคุน้ทาํนอง(หรืออาจเปิดจากเคร่ืองเล่นซีดีเพลงก็ได)้ 

2. สอนใหเ้ด็กร้องตามทีละท่อนจนจบเพลง 

3. ใหเ้ด็กร้องซํ้ าตั้งแต่แรกจนจบเพลง ร้องสัก 2-3 รอบ 

4. สอนท่าทางประกอบเพลง หรืออาจใหเ้ด็ก ๆ ช่วยกนัคิดท่าทางก็ได ้
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บทที ่17 

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้รัก 

 

จุดประสงค์  

1. เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บรู้และซาบซ้ึงในความรักของพระเยซูเจา้  
2. เพื่อใหน้กัเรียนอยากเลียนแบบอยา่งความรักท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอน 
3. เพื่อใหน้กัเรียนนาํความรักท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอนไปปฏิบติัดว้ยความยนิดี 

 
ข้ันที ่1 กจิกรรม 
กจิกรรรมที ่1   เพลง “สอนด้วยชีวิต”  อลับั้ม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ขององคก์รยวุธรรมทูต(คู่มือเรียนฯ หนา้ 49) 

  1.มีส่ิงหน่ึงท่ีฉนัอยากบอกเธอ มนัลน้เอ่ออยูใ่นใจดวงน้ี  
  มีผูห้น่ึงรักฉนัจนพร้อมยอมพลี สูญส้ินชีวเีพื่อฉนัและเธอเช่นกนั  
  2.คือพระเยซูผูท้รงรักฉนัมากมาย และทรงรักเธอดว้ยใจไม่เดียดฉนัทา  
  ชีวติพระองคส์อนใหเ้รารู้วา่ พดูดว้ยวาจาไม่ลํ้าค่าเท่าการกระทาํ  
  3.(จะ)จงรัก รับใช ้และใหอ้ภยั แบ่งปันนํ้าใจใหแ้ก่ทุกคน  
  ยามใครเดือดร้อนปลอบประโลมใหค้ลายกงัวล  โดยมีพระองคเ์ป็นแบบอยา่ง  
   
1.คุณครูเปิดเพลงน้ีใหเ้ด็กฟังสัก 2 – 3 รอบ และติดเน้ือเพลงหรือเขียนเน้ือเพลงบนกระดานใหเ้ด็กไดเ้ห็นดว้ย 

บอกกบัเด็ก ๆ วา่ยงัไม่ตอ้งจดเน้ือเพลงแต่ใหอ่้านเน้ือเพลงตามไปกบัเพลงท่ีไดย้นิ 
2.ขณะท่ีฟังเพลงใหเ้ด็กดูตามเน้ือเพลงไปดว้ย โดยใหเ้ด็กเลือกคาํ/วลี/ประโยค ท่ีช่ืนชอบหรือประทบัใจ 
3.เม่ือฟังเพลงจบแลว้ใหเ้ด็ก ๆ ไดบ้อกคาํ/วลี/ประโยคท่ีตนเองช่ืนชอบหรือประทบั และถามเหตุผลท่ีเลือก 

 
ข้ันที ่2 วเิคราะห์จากกจิกรรมที ่1 

คุณครูถามเด็ก ๆ วา่ 
 จากเพลงท่ีเราฟังและไดอ้่านเน้ือไปแลว้ ใครคือผูท่ี้ยอมตายเพราะความรักต่อเรา(พระเยซู) 
 จากเพลงน้ี พระเยซูสอนเราวา่ส่ิงใดสาํคญักวา่การพดูดว้ยวาจา(การกระทาํ) 
 จากเพลงน้ี พระเยซูสอนใหเ้ราทาํอะไรบา้ง(รัก รับใช้ ให้อภัย  แบ่งปัน  ปลอบประโลมฯลฯ) 
 นกัเรียนคิดวา่การปฏิบติัความรักต่อผูอ่ื้นนั้น ยาก หรือ ง่าย เพราะอะไร (อาจง่าย ถ้าเป็นคนทีเ่รารัก 

แต่อาจจะเป็นส่ิงทีย่าก ถ้าคน ๆ น้ันเป็นคนทีเ่ราไม่ชอบ) 
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หรือ กจิกรรม 2   
ความรักท่ีจริงใจ เป็นความรักท่ีไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ ความรักท่ีจะเล่าใหฟั้งจึงทาํใหป้ระตูสวรรคเ์ปิดได ้เร่ืองท่ี

จะเล่าต่อไปคือ เร่ืองของคุณหมอพากกียอ ผูมี้ความรักอนัประเสริฐยิง่  
เร่ือง“คุณหมอพากกยีอ” 
 คุณหมอพากกียอ เป็นผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลท่ีเมืองพซูาน โรงพยาบาลแห่งน้ีมีคนไขย้ากจนเขา้มา

ขอรับการรักษามากมาย  สาเหตุท่ีมีคนไขอ้นาถาเขา้มามากมายเช่นน้ี เป็นเพราะเม่ือคนไขไ้ม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล  

คุณหมอพากกียอก็จะหกัเงินเดือนตวัเอง  เพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นอยูเ่สมอ ๆ  อยูม่าวนัหน่ึง มีเด็กหนุ่มเขา้มาหา

คุณหมอดว้ยนํ้าตาคลอดเบา้ ท่าทีดูเหมือนมีเร่ืองอดัอั้นตนัใจ คุณหมอพากกียอเอ่ยถามวา่ มีปัญหาอะไร เด็กหนุ่ม

จึงเล่าความทุกขใ์จใหฟั้ง  
 “เม่ือวานแม่ของผมเขา้รับการผา่ตดัจนปลอดภยั  แต่วา่เรามีความสุขไดค้รู่เดียวก็ตอ้งกลุม้ใจอีกคร้ัง 

เพราะตอนน้ีเราไม่มีเงินค่ารักษาครับ ” นํ้าตาเด็กหนุ่มไหลออกมาไม่ขาดสาย คุณหมอพากกียอจบัมือเด็กหนุ่มไว้

แน่นแลว้พดูวา่ 
 “พดูเบา ๆ ก็ได ้เด๋ียวคนอ่ืนไดย้นิเขา้... ผมคงแกปั้ญหาเร่ืองเงินใหไ้ม่ได ้เอาอยา่งน้ี คุณบอกเวลาท่ีคุณกบั

แม่จะออกจากโรงพยาบาลใหผ้มรู้ เด๋ียวผมจะไปแอบเปิดประตูหลงัโรงพยาบาลไวใ้ห”้  
 คุณหมอไปเปิดประตูหลงัโรงพยาบาลเอาไวต้ามนดั เด็กหนุ่มร้องไหด้ว้ยความต้ืนตนัใจ  พาแม่ออกไปได้

ดว้ยสาํนึกในบุญคุณของคุณหมอพากกียอ พอ่พระของคนยาก 
 ความรักคือ จิตใจท่ีดีงาม อบอุ่น  และไม่หวงัส่ิงตอบแทนใด ๆ  
(คดัมาจากหนงัสือ Vitamin Story เร่ืองเล่าดี ๆ บาํรุงจิตใจ) 

  

ข้ันที ่2 วเิคราะห์จากกจิกรรมที ่2 คุณครูถามผูเ้รียนจากเร่ืองเล่า 
 บุคคลท่ีถูกกล่าวถึงในเร่ืองเล่าน้ีมีก่ีคน ใครบา้ง?  (2 คน คือ คุณหมอพากกยีอ และเด็กหนุ่มคนหน่ึง) 
 ชายคนท่ีช่ือ พากกียอ เป็นใคร? (เป็นคุณหมอใจดี) 
 ลกัษณะเด่น ๆ ของคุณหมอพากกียอท่ีเราไดย้นิจากเร่ืองเล่าเป็นอยา่งไร? (ใจดี มีความรักในหัวใจ และ

ชอบช่วยเหลือคนไข้ทีไ่ม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล) 
 เด็ก ๆ คิดวา่คุณหมอพากกียอเป็นคนดีหรือไม่ เพราะเหตุใด? (เป็นคนดี จิตใจดีงาม เพราะคุณหมอ

ช่วยเหลือคนทีไ่ม่มี  คนทีข่าดแคลน และไม่หวังส่ิงใดตอบแทนด้วย) 
 นกัเรียนคิดวา่คุณหมอพากกียอไดท้าํเหมือนกบัท่ีใครไดท้าํไว ้โดยพร้อมท่ีจะช่วยเหลือทุก ๆ คนอยูเ่สมอ 

โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน? (พระเยซูเจ้า) 
 จากเร่ืองเล่าน้ี นกัเรียนคิดวา่ความรักคืออะไร? (ความรักคือการมีจิตใจทีด่ีงาม อบอุ่น และไม่หวังส่ิงตอบ

แทนใด ๆ) 
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สรุป     จากเน้ือหาของบทเพลง หรือจากเล่าของหมอพากกียอ ทาํใหเ้รานึกถึงองคพ์ระเยซูเจา้ พระองคก์็ทรงทาํ

เช่นเดียวกนั ไม่ทรงปฏิเสธใครเลยท่ีมาขอความช่วยเหลือ และไม่เคยหวงัส่ิงใดตอบแทน พระเยซูเจา้เป็นแบบอยา่ง

และทรงสอนเราใหรั้กผูอ่ื้น การพดูคาํวา่ “รัก” นั้นง่าย แต่การพดูอยา่งเดียวก็คงไม่สาํคญัเท่ากบัส่ิงท่ีเราตอ้งปฏิบติั

กบัเพื่อนพี่นอ้งดว้ย  และพระองคป์รารถนาใหเ้ราแต่ละคนไดท้าํเช่นเดียวกนั ในโลกน้ีเป็นท่ีท่ีเราตอ้งแบ่งปันส่วน

ของเราใหแ้ก่คนท่ีลาํบาก  ตอ้งร่วมกนัแบ่งปันความเจบ็ปวดกบัคนท่ีตกทุกขไ์ดย้าก นํ้าใจเช่นน้ีจะทาํใหโ้ลกของ

เราอบอุ่นน่าอยู ่โลกท่ีเราอาศยัอยูจ่ะเป็นท่ีท่ีงดงามสดสวยถา้เราแต่ละคนมีความรักใหแ้ก่กนัและกนั  
 
ข้ันที ่3 คําสอน 
 1. เราไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่ บญัญติัแห่งความรัก คือบญัญติัสูงสุดท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอนเรา พระองคท์รง

สอนเราใหรั้กอยา่งเขม้ขน้ “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า   พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา

ของท่าน ” (มธ. 22 :37) นั้นคือรักอยา่งทุ่มเทใหจ้นหมดหวัใจ ไม่ใช่รักแบบตามใจฉนั น่ีคือความรักต่อพระเจา้     

ซ่ึงมาเป็นอนัดบัแรก 

 2. ในเวลาเดียวกนัพระองคย์งัสอนเราใหรั้กเพื่อนมนุษยอ์ยา่งเขม็ขน้เหมือนกนั “ผู้ใดตบแก้มท่านข้างหน่ึง 

จงหันแก้มอีกข้างหน่ึงให้เขาตบด้วย ผู้ใดเอาเส้ือคลุมของท่านไป จงปล่อยให้เขาเอาเส้ือยาวไปด้วย จงให้แก่ทุกคน

ท่ีขอท่าน และอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ ท่ีได้แย่งไป ท่านอยากให้เขาทาํต่อท่านอย่างไร กจ็งทาํต่อเขาอย่าง   

น้ันเถิด  ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ ท่ีรักท่าน ท่านจะเป็นท่ีพอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปกย็งัรักผู้ ท่ีรักเขาด้วย  

ถ้าท่านทาํดีเฉพาะต่อผู้ ท่ีทาํดีต่อท่าน ท่านจะเป็นท่ีพอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปกย็งัทาํเช่นน้ันด้วย ” 

(ลก. 6 :29-33)  มาตรฐานของความรักท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอนก็คือ “ท่านต้องรักเพือ่นมนุษย์เหมือนรักตนเอง ”     

(มธ. 22 :39) นั้นก็คือเรารักตวัเราเองอยา่งไร เราก็ตอ้งรักเพื่อนมนุษยอ์ยา่งนั้น และไม่ใช่รักแค่เฉพาะคนท่ีรักเรา

เท่านั้น แต่เราตอ้งรักทุก ๆ คนไม่เวน้วา่คนนั้นจะทาํกบัเราอยา่งไร จะเป็นคนท่ีเราชอบหรือไม่ชอบ หรือศตัรู เราก็

ตอ้งรักเขาเหมือนกบัท่ีพระเยซูเจา้บอก(เทียบ ลก. 6 :32-33) “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ ท่ีรักท่าน ท่านจะเป็นท่ีพอพระทัย

ของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปกย็งัรักผู้ ท่ีรักเขาด้วย  ถ้าท่านทาํดีเฉพาะต่อผู้ ท่ีทาํดีต่อท่าน ท่านจะเป็นท่ีพอพระทัย

ของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปกย็งัทาํเช่นน้ันด้วย” 

 3. นกับุญเปาโลไดพ้ดูถึงเร่ืองความรักไวอ้ยา่งน่าฟังวา่ “ความรักย่อมอดทน  มีใจเอือ้เฟ้ือ ไม่อิจฉ า          

ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจาํความผิดท่ีได้รับ ไม่ยินดี    

ในความช่ัว แต่ร่วมยินดีในความถกูต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เช่ือทุกอย่าง หวงัทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง ”        

(1 คร. 13 :4-7) ส่ิงท่ีนกับุญเปาโลพดูน้ีท่านเอามาจากไหน ก็มาจากพระเยซูเจา้ผูซ่ึ้งทั้งทรงกระทาํมาเป็นตวัอยา่ง

ก่อนแลว้ ทั้งทรงสอนใหเ้รากระทาํตามดว้ย 
 4. ในพระคมัภีร์แสดงใหเ้ราเห็นวา่ พระเยซูเจา้ทรงตอ้นรับทุก  ๆ คน ถึงแมว้า่ในขณะท่ีพระองคต์อ้งการ

อยูก่บัศิษยต์ามลาํพงั หลงัจากกลบัจากงานประกาศข่าวดี แต่เม่ือประชาชนติดตามพระองคไ์ป แทนท่ีพระองคจ์ะ

หงุดหงิด หรือไม่พอใจ กลบัตอ้นรับพวกเขาดว้ยความยนิดี ทรงสั่งสอนเม่ือพวกเขามีขอ้สงสัย  และช่วยเหลือทุก
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คนท่ีตอ้งการ  สาํหรับพระเยซูเจา้แลว้พระองคไ์ม่มีคาํวา่ “ไม่มีเวลา ” พระองคเ์อาใจใส่แมแ้ต่ความหิวโหยของ

มนุษย(์เทียบ มธ . 14:13 – 21) พระเยซูเจา้ทรงรักทุกคนท่ีเขา้มาหาพระองค ์คนเจบ็ไขไ้ดป่้วย คนท่ีถูกผสิีง คนท่ี

ตอ้งการคาํแนะนาํในการดาํเนินชีวติ อยา่งเช่น นิโคเดมสั(ยน . 3:1 – 21) เศรษฐีหนุ่มท่ีเขา้มาหาพระองคเ์พื่อ

ตอ้งการชีวตินิรันดร(มธ. 19:16 – 22)  หรือแมแ้ต่คนท่ีสูญเสียคนท่ีตนรัก เช่น มารีย ์มารธาท่ีสูญเสียลาซารัสพี่ชาย

(ยน. 11:  1 – 44) หรือบุตรของลูกสาวไยรัสท่ีตายไป(ลก . 8:40 – 56) พระเยซูเจา้ไม่เคยปฏิเสธผูใ้ดเลย พระองค์

กลบัคืนความสุขและปลอบประโลมใจพวกเขา โดยทรงปลุกคนท่ีตายไปแลว้ใหฟ้ื้นคืนชีวติเพื่อใหค้นใน

ครอบครัว          มีความสุข  

5. แน่นอนวา่เราไม่สามารถทาํอศัจรรยเ์หล่านั้นไดอ้ยา่งพระเยซูเจา้ แต่ตวัอยา่งชีวติของพระองค ์ในการ

ช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ เราสามารถนาํมาปฏิบติัไดใ้นชีวติประจาํวนัของเรา เท่าท่ีเราสามารถทาํได ้เช่น รัก  รับใช ้ และ

ช่วยเหลือกนัและกนัในหอ้งเรียน ในโรงเรียน และท่ีบา้นของเรา การใหอ้ภยัเพื่อน ๆ หรือคนอ่ืนท่ีทาํผดิต่อเรา 

แบ่งปันส่ิงท่ีเรามีใหก้บัคนท่ีไม่มีหรือมีนอ้ยกวา่เรา ใหก้าํลงัใจเพื่อน ๆ ร่วมหอ้ง นอ้ง ๆ ท่ีโรงเรียน คนใน

ครอบครัวหรือญาติพี่นอ้งของเรา บา้นใกลเ้รือนเคียงเรา  เพราะทุกวนัน้ี พระองคย์งัตอ้งการความช่วยเหลือจาก

พวกเราทุกคน เพื่อรักและรับใชทุ้กคนท่ีขดัสน เท่าท่ีเราสามารถทาํไดต้ามสถานภาพและตามฐานะของเรา           

ท่ีสาํคญัใหเ้ราทาํดว้ยความรักและเตม็ใจเพราะเห็นแก่พระเยซูเจา้ผูส้อนใหเ้รารัก ร่วมทั้งเม่ือกลบัไปบา้น เราก็ตอ้ง

ปฏิบติัความรักอยา่งน้ีต่อคนในครอบครัวของเราดว้ยเช่นกนั เพราะถา้เราทาํไดอ้ยา่งน้ีเราก็กาํลงัประกาศข่าวดีและ

เป็นพยานยนืยนัถึงความรักของพระองคไ์ม่ใช่แค่เพียงคาํพดูเท่านั้น แต่ดว้ยการกระทาํท่ีทาํใหเ้กิดผลตามมาดว้ย 

 

ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 48) 

1. พระเยซูเจา้ทรงรักเราในทุกเหตุการณ์ของชีวติ 
2. ใหเ้ราพยายามเลียนแบบอยา่งความรักท่ีพระเยซูเจา้ทรงกระทาํ ดว้ยการนาํไปปฏิบติัดว้ยความยนิดี  
3. บญัญติัแห่งความรักท่ีพระเยซูเจา้สอนเราคือ “ท่านจะตอ้งรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของท่านสุด      

จิตใจ สุดวญิญาณ สุดสติปัญญาของท่าน และท่านตอ้งรักเพื่อนมนุษยเ์หมือนรักตนเอง” (มธ. 22:37, 39) 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัติ 
ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง(คู่มือเรียนฯ หนา้ 48) 
1.บญัญติัความรักคืออะไร 
ตอบ   บญัญติัความรักคือ บญัญติัสูงสุดท่ีพระเยซูเจา้ทรงนาํมาสั่งสอนมนุษย ์ไดแ้ก่จงรักพระเจา้ดว้ยสุดดวงใจ 

และจงรักเพื่อนมนุษยเ์หมือนรักตนเอง 
2.เราจะปฏิบติัตามบญัญติัความรักน้ีไดอ้ยา่งไร 
ตอบ   เราจะปฏิบติัตามบญัญติัความรักไดด้ว้ยการ  รัก รับใช ้ช่วยเหลือกนัและกนั  ใหอ้ภยัแก่ผูอ่ื้น  แบ่งปัน

ส่ิงของท่ีเรามีใหก้บัคนท่ีไม่มี และใหก้าํลงัใจทุก ๆ คน 
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3.นกับุญเปาโลสอนเร่ืองความรักไวว้า่อยา่งไร(1 คร. 13:4-7) 

ตอบ ความรักยอ่มอดทน มีใจเอ้ือเฟ้ือ ไม่อิจฉา   ไม่โออ้วดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตวั    

ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจาํความผดิท่ีไดรั้บ ไม่ยนิดีในความชัว่ แต่ร่วมยนิดีในความถูกตอ้ง ความรัก    

ใหอ้ภยัทุกอยา่ง เช่ือทุกอยา่ง หวงัทุกอยา่ง อดทนทุกอยา่ง 

 
 
 
ข.กจิกรรม 
ทบทวนเพลง “สอนด้วยชีวติ” (คู่มือเรียนฯ หนา้ 49) 
1. คุณครูเปิดเพลงใหน้กัเรียนฟังสัก 2 รอบเพื่อใหเ้ด็กจบัทาํนองเพลงท่ีจะร้อง 
2. คุณครูสอนใหเ้ด็กร้องตามทีละท่อนจนจบเพลง 
3. ร้องเพลงทั้งหมดอีกสัก 2 – 3 รอบ 
4. เขียน คาํ/วลี/ประโยค ท่ีช่ืนชอบหรือประทบัใจ พร้อมใหเ้หตุผลวา่ทาํไมถึงลือก คาํ/วลี/ประโยคน้ี เพื่อเป็นการ

ตอกย ํ้าและนาํไปสู่การปฏิบติัจริงในชีวติ  โดยเขียนเป็นขอ้ตั้งใจเพิ่มเติม และจะเป็นส่ิงท่ีดีมากถา้นกัเรียนจะนาํส่ิง

ท่ีเราช่ืนชอบหรือประทบัใจไปปฏิบติัในชีวติจริงดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

จากเพลงสอนดว้ยชีวติ คาํ/วลี/ประโยค ท่ีหนูชอบหรือประทบัใจคือ 
 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

เหตุผลท่ีหนูชอบหรือประทบัใจเพราะ 
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บทที ่18 

พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท 

 

จุดประสงค์  

 1. เพื่อนนกัเรียนรู้วา่ ศีลมหาสนิท เป็นหน่ึงในศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 7 ประการ  

2. เพื่อใหน้กัเรียนรู้และจดจาํวา่ พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิท 

3. เพื่อใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของศีลมหาสนิทและมีความปรารถนาจะรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ 

 

อุปกรณ์  1.จิกซอวภ์าพ “อาหารคํ่าม้ือสุดทา้ย” ตดัใส่ซองเรียบร้อยแลว้ ตามจาํนวนกลุ่ม 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม  

1.แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน 

2.คุณครูแจกภาพ “การเล้ียงอาหารคํ่าม้ือสุดทา้ย” ท่ีตดัเป็นจิกซอวใ์ส่ซองไวแ้ลว้ ใหก้ลุ่มละ 1 ซอง 

3.ใหน้กัเรียนช่วยกนัเรียงจิกซอวท่ี์ไดใ้หเ้ป็นภาพท่ีสมบูรณ์ ในเวลา 2 – 3 นาที 

4.เม่ือหมดเวลาแลว้ ใหเ้ขา้สู่ขั้นวเิคราะห์ 

หรือ คุณครูอาจนาํวซีีดีเหตุการณ์ตอน “พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิท” ใหเ้ด็กดู และตั้งคาํถามจากวซีีดีก็ได ้

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์  

 ทราบหรือไม่วา่ภาพท่ีนกัเรียนเรียงเสร็จแลว้นั้นคือภาพเหตุการณ์ตอนไหน 

 ในภาพน้ีมีใครบา้ง  แต่ละคนกาํลงัทาํอะไร 

 คนไหนคือพระเยซูเจา้ 

 พระเยซูเจา้กาํลงัทาํอะไร 

 เรารู้สึกอยา่งไรต่อเหตุการณ์น้ี 

สรุป พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิทในระหวา่งกินเล้ียงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงเป็นศีลศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสาํคญัท่ีสุด  

 

ข้ันที ่3 คําสอน  

 1. เรามาทบทวนจากท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่ ศีลศกัด์ิสิทธ์ิมี 7 ประการ ไดแ้ก่ ศีลลา้งบาป  ศีลอภยับาป         

ศีลมหาสนิท  ศีลกาํลงั  ศีลบรรพชา ศีลสมรสและศีลเจิมคนป่วย  และในศีลศกัด์ิสิทธ์ิทั้ง 7 ประการน้ี ศีลมหาสนิท

สาํคญัท่ีสุดเพราะวา่ ศีลมหาสนิท เป็นศูนยก์ลางของศีลศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย 

2. พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิท ในระหวา่งอาหารคํ่าม้ือสุดทา้ย โดยก่อนท่ีจะทรงรับทรมานและ

ส้ินพระชนม ์ไดท้รงกินเล้ียงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ยกบัพวกสาวก พระองคต์รัสวา่  เป็นการกินเล้ียงคร้ังสุดทา้ย     
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บนแผน่ดินน้ี พระองคจึ์งทรงมอบมรดกช้ินสุดทา้ยและช้ินสาํคญัท่ีสุดใหแ้ก่พวกสาวกและแก่เราทั้งหลาย       

ขณะท่ีทุกคนกาํลังกินอาหารอยู่ น้ันพระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร ทรงบิขนมปังประทานให้

บรรดาศิษย์ ตรัสว่า “จงรับไปกินเถิด น่ีเป็นกายของเรา”  แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย ตรัสขอบพระคุณประทานให้

เขาเหล่าน้ัน ตรัสว่า  “ทุกท่านจงด่ืมจากถ้วยนีเ้ถิด น่ีเป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาท่ีหลั่งออกมาสาํหรับ

คนจาํนวนมาก” (มธ. 26:26-28) 

 3. มรดกช้ินสุดทา้ยและสาํคญัท่ีสุดของพระเยซูเจา้ก็คือ พระกายและพระโลหิตของพระองคเ์อง ซ่ึงมอบ

ไวเ้ป็นอนุสรณ์แห่งความรักของพระองค ์ และเป็นอาหารเล้ียงวญิญาณเราทั้งหลาย เป็นมรดกท่ีไม่มีวนัเหือดแหง้

หรือสูญสลาย แต่คงอยูต่ลอดไปจนถึงวนัส้ินโลก พระองคต์รัสไวว้า่ “จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวนัตลอดไป

ตราบจนส้ินพิภพ”(มธ. 28:20)  และวธีิท่ีพระองคจ์ะอยูก่บัเราจนถึงวนัส้ินโลกก็คือทางศีลมหาสนิทน่ีเอง 

 4. เม่ือเรามาร่วมมิสซาก็เหมือนกบัเรามาร่วมกินเล้ียงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ย เป็นการเล้ียงอาหารคํ่า         

คร้ังสุดทา้ยจริง ๆ เพราะมีพระเยซูเจา้ทรงเป็นประธาน โดยผา่นทางพระสงฆซ่ึ์งเป็นผูแ้ทนของพระองค ์พวกสาวก

ไดแ้ก่ พระสงฆ ์นกับวช และสัตบุรุษรวมถึงเราดว้ย  ซ่ึงลว้นเป็นสาวกของพระเยซูเจา้ในฐานะต่าง ๆ กนั สังเกต   

ดูวา่พระสงฆจ์ะทาํเหมือนท่ีพระเยซูเจา้ทรงกระทาํ  ไม่ผดิทั้งการกระทาํและคาํพดู  ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะอาํนาจของ

พระองคผ์ูท้รงร้ือฟ้ืนการกินเล้ียงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ย  ซ่ึงมีคร้ังเดียวนั้นใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ โดยผา่นทาง

พระสงฆ ์ เราจึงเป็นผูโ้ชคดีไดกิ้นเล้ียงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ยบ่อย ๆ ในมิสซา  

5. ดงันั้นเม่ือเราไดรั้บรู้ถึงความรักของพระเยซูเจา้ท่ีตอ้งการอยูก่บัเราทุกวนัตลอดไป(เทียบ มธ. 28 :20)   

และไดเ้ห็นความสาํคญัของศีลมหาสนิทแลว้ ขอใหเ้ราปรารถนาหรือหมัน่ท่ีจะมารับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ หรือ     

ทุกคร้ังท่ีเราไดมี้โอกาสร่วมมิสซา 

 

ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 50) 

 1. พระเยซูเจา้เป็นผูต้ ั้งศีลมหาสนิท  ในระหวา่งอาหารคํ่าม้ือสุดทา้ย ก่อนท่ีจะทรงรับทรมานและ

 ส้ินพระชนม์  

 2. ศีลมหาสนิทเป็นหน่ึงในศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 7 ประการ และสาํคญัท่ีสุดเพราะวา่ ศีลมหาสนิท เป็นศูนยก์ลาง

 ของศีลศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย และเป็นอาหารหล่อเล้ียงวญิญาณเรา  

3. ใหเ้ราปรารถนาจะรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ หรือทุกคร้ังท่ีเราไดมี้โอกาสร่วมมิสซา 

 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัติ  

ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง(คู่มือเรียนฯ หนา้ 50) 

1. พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิทเม่ือไร 

ตอบ ในระหวา่งอาหารคํ่าม้ือสุดทา้ย ก่อนท่ีจะทรงรับทรมานและ ส้ินพระชนม ์
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2. พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิทอยา่งไร 

ตอบ   พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิทโดยทรงหยบิปังข้ึนมาตรัสวา่ “น่ีเป็นกายของเรา ” และทรงหยบิถว้ยเหลา้

องุ่นข้ึนมาตรัสวา่ “น่ีเป็นถว้ยโลหิตของเรา” 

3.พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิททาํไม 

ตอบ   พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิทเพื่อเป็นบูชาไถ่บาปและเป็นอาหารเล้ียงวญิญาณเรา  

4. ศีลมหาสนิทเป็นการกินเล้ียงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ยไดอ้ยา่งไร 

ตอบ   โดยทางมิสซา ซ่ึงพระเยซูเจา้ทรงร้ือฟ้ืนการกินเล้ียงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ยใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพื่อจะ

ไดอ้ยูก่บัเราจนวนัส้ินโลก 

 

 

ข.กจิกรรม  

ระบายสีภาพ “พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท” และตกแต่งใหส้วยงาม (คู่มือเรียนฯ หนา้ 52) 
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บทที ่19 

ศีลมหาสนิทคอือะไร 

 

จุดประสงค์ 

 1. เพื่อใหน้กัเรียนรู้วา่ศีลมหาสนิทคือพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจา้  

 2. เพื่อใหน้กัเรียนรู้วา่ศีลมหาสนิทเป็นหวัใจและศูนยก์ลางแห่งชีวติคริสตชน  

 3. เพื่อใหน้กัเรียนมีความปรารถนาท่ีจะรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใกลชิ้ดพระเยซูเจา้มากข้ึน  

 

อุปกรณ์  แผน่ปัง  เหลา้องุ่น ท่ียงัไม่ไดเ้สก 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม  + ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

คุณครูนาํนกัเรียนไปท่ีวดั ซ่ึงจดัเตรียม ปัง และ เหลา้องุ่นไวบ้นโตะ๊หรือบนพระแท่นท่ีเด็ก ๆ เห็นไดช้ดั 

ครูถามนกัเรียนเพื่อถามความรู้และทบทวนจากบทท่ีแลว้ไปในตวั 

 นกัเรียนเห็นอะไรบนโตะ๊ หรือบนพระแท่นบา้ง 

 นกัเรียนคิดวา่แผน่บาง ๆ สีขาว ๆ น้ีเรียกวา่อะไร(แผ่นปัง) 

 นกัเรียนคิดวา่นํ้าสีนํ้าตาล ๆ ท่ีอยูใ่นขวดแกว้น้ีคืออะไร(เหล้าองุ่น) 

 แผน่ปังสีขาวน้ี เม่ือไดรั้บการเสกในพิธีมิสซาแลว้เราเรียกวา่อะไร (ศีลมหาสนิทหรือพระกายของ  

พระเยซูเจ้า) 

 เหลา้องุ่นท่ีไดรั้บการเสกในพิธีมิสซาแลว้เราเรียกวา่อะไร(พระโลหิตของพระเยซูเจ้า) 

สรุป ศีลมหาสนิท คือ พระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจา้อยา่งแทจ้ริงในรูปปรากฏของ ปัง และ เหลา้องุ่น 

 

ข้ันที ่3  คําสอน  

 1.ศีลมหาสนิทคือ พระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงในรูปปรากฏของ ปัง และ เหล้าองุ่น

(พิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ ขอ้ 7) ปังและเหลา้องุ่นเปล่ียนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา้โดยการเสกศีล  

ภายใตรู้ปปรากฏของปังและเหลา้องุ่นท่ีไดรั้บการเสกนั้น (CCC1413)  เป็นหน่ึงในศีลศกัด์ิสิทธ์ิเจด็ประการของ

พระศาสนจกัร เป็นเคร่ืองหมายศกัด์ิสิทธ์ิท่ีแสดงถึงการประทบัอยูจ่ริงของพระเยซูเจา้ในโลกน้ี( CCC 1358)และ

ช่วยใหเ้ราเขา้ใกลชิ้ดพระองคม์ากยิง่ข้ึน 

 2.ศีลมหาสนิท คือ ศีลแห่งความรัก ซ่ึง 

“รวมเรา” ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนักบัพระเยซูเจา้ ผูท้รงชีวติ ทรงส้ินพระชนมแ์ละทรงกลบัเป็นข้ึนมาจากความตาย 

เพื่อนาํความรอดพน้จากบาปมาใหก้บัมวลมนุษย ์
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“บํารุงกาํลงั” และทาํใหเ้รามีความสัมพนัธ์ศกัด์ิสิทธ์ิกบัพี่นอ้งคริสตชนอ่ืน ๆ 

“หล่อเลีย้ง”  จิตใจดว้ยพลงัแห่งพระพรของพระเจา้ 

“เตรียม”  ตวัเราเพื่อเขา้สู่งานเล้ียงในสวรรคข์องพระเจา้ 

“การเฉลมิฉลอง”  เพื่อระลึกถึงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ยของพระเยซูเจา้กบับรรดาอคัรสาวก 

เป็น “อาหารศักดิ์สิทธ์ิ” ท่ีใหอ้าหารฝ่ายจิตใจแก่เราคริสตชน 

เป็น “การถวายบูชา”  เพื่อชดเชยบาปของมนุษยแ์ละของตวัเราดว้ย 

  

3.ศีลมหาสนิทยงัมีความหมายอะไรอีก 

*ศีลมหาสนิทเป็นเคร่ืองหมายของพระพรแห่งการไถ่บาปทีท่รงประทานให้มนุษย์แบบให้เปล่า (เทยีบ CCC 1359) 

เม่ือเรารับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท 

 เราเขา้มีส่วนในการไถ่บาปของเราเอง  

 ร่วมกบัสมาชิกอ่ืน ๆ ของพระศาสนจกัรในการขอบพระคุณ ในการถวายบูชา และการ

ระลึกถึง 

*ขอบพระคุณ (เทยีบ CCC 1328, 1360-1361) 

 ศีลมหาสนิท มาจากรากศพัทภ์าษากรีกท่ีหมายถึง “การขอบพระคุณ”  

 พระเยซูเจา้ทรงภาวนาของพระคุณพระบิดาในขณะรับอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ย 

  เม่ือเรารับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ในศีลมหาสนิท เราขอบพระคุณสาํหรับ  

 ส่ิงสร้างท่ีสวยงามต่าง ๆ ในโลก 

 ความดีท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ 

 พระพรแห่งการไถ่บาป ท่ีทาํใหเ้รามีประสบการณ์แห่งความงามของโลกและความช่ืน

ชมยนิดีในชีวติแห่งเมืองสวรรค ์

*การระลกึถึง (เทยีบ CCC 1362-1366) 

 ในขณะท่ีทรงรับอาหารคํ่า พระเยซูเจา้ตรัสวา่ “จงทาํดังนีเ้พ่ือระลึกถึงเราเถิด”(ลก. 22:19) 

 โดยการกระทาํตามท่ีพระเยซูเจา้สั่ง บรรดาอคัรสาวกและพระสงฆ ์จึงไดท้าํการระลึกถึงความตายของ 

พระเยซูเจา้บนไมก้างเขน  เพื่อช่วยไถ่บาปมนุษยทุ์กคน  การพลีบูชาชีวติของพระองคย์งัคงเกิดข้ึนใน 

ปัจจุบนั ทุกคร้ังท่ีเราเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ 

  เม่ือเรารับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ในศีลมหาสนิท เราระลึกถึง  

 ความตายและการกลบัคืนชีพของพระคริสต ์

 การพลีบูชาของพระคริสตเ์พื่อเรา 

 คามสาํคญัของการรวมเราเขา้กบัการพลีบูชาของพระคริสต ์
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*เคร่ืองบูชายญั(เทยีบ 1367-1368) 

 พระเยซูเจา้ทรงมอบตวัพระองคเ์องใหบ้รรดาอคัรสาวกและเราทุกคนในฐานะท่ีเป็นอาหารบูชาใน  

รูปแบบของขนมปังและเหลา้องุ่น   

 พระองคท์รงมอบชีวติของพระองคใ์หแ้ด่พระบิดาในฐานะเคร่ืองบูชาเพื่อมอบชีวตินิรันดร ใหเ้ราจะได ้

ร่วมสุขกบัพระเจา้ในสวรรค ์

เม่ือเรารับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท 

 เราศกัด์ิสิทธ์ิเพราะพลงัแห่งการถวายบูชาของพระคริสต ์

 เรามีส่วนในกาถวายบูชาตวัของพระคริสต ์

 เราเป็นสมาชิกท่ีเขม้แขง็ของชุมชน 

4.ศีลมหาสนิทเป็น "บ่อเกดิและสุดยอดของชีวิตคริสตชนทัง้มวล" (พระศาสนจกัร ขอ้ 11)  "ศีลศกัด์ิสิทธ์ิ

อ่ืน ๆ ตลอดจนการปฏิบติังานทุกอยา่งของพระศาสนจกัร   ทั้งงานแพร่ธรรมทุกชนิด  ลว้นแต่เก่ียวโยงถึง                

ศีลมหาสนิทและมุ่งไปยงัศีลมหาสนิททั้งส้ิน  เพราะศีลมหาสนิทมีขมุมหาสมบติัฝ่ายจิตของพระศาสนจกัรไว้

ทั้งหมด คือองคพ์ระคริสตเจา้เอง (CCC 1324)  เป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุดท่ีเราคริสตชนจะไดแ้สดงออกถึงความเช่ือและ

การมีส่วนร่วมในพระพรแห่งการไถ่บาปของพระเยซูเจา้  ยิง่เราเขา้ใจความหมายของศีลมหาสนิทมากเท่าไร เราก็

สามารถเขา้รับพระพรแห่งศีลมหาสนิทมากข้ึนเท่านั้น 

 

***ก่อนกลบัไปหอ้งเรียน ใหคุ้ณครูแจกแผน่ปังท่ียงัไม่ไดเ้สกใหก้บันกัเรียนไดล้ิ้มรส คุณครูอธิบายใหเ้ด็กเขา้ใจ

ดว้ยวา่ แผน่ปังเม่ือยงัไม่ไดรั้บการเสกจากพระสงฆ ์ก็เป็นเพียงแผน่ปังธรรมดาเท่านั้น ยงัไม่ไดเ้ป็นพระกายของ

พระเยซูเจา้ ไม่ใช่ศีลมหาสนิท วนัน้ีเป็นกรณีพิเศษท่ีคุณครูใหพ้วกเราไดล้องลิ้มรส แต่กวา่จะถึงวนัท่ีเราจะรับ    

ศีลมหาสนิทจริง ๆ ใหเ้ราพยายามเตรียมตวัเราอยา่งดี หมัน่ทาํความดี สวดภาวนา  และมีความปรารถนาท่ีจะ      

รับพระองคเ์ขา้มาอยูใ่นชีวติของเราจริง ๆ  

 

ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 54) 

 1. ศีลมหาสนิทคือพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจา้  

 2. ศีลมหาสนิทเป็นหวัใจและศูนยก์ลางแห่งชีวติคริสตชน  

 3. ใหเ้รามีความปรารถนาท่ีจะรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใกลชิ้ดพระเยซูเจา้มากข้ึน  

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัติ  

ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง(คู่มือเรียนฯ หนา้ 54)  

1.ศีลมหาสนิทคืออะไร 

ตอบ พระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจา้อยา่งแทจ้ริงในรูปปรากฏของ ปัง และ เหลา้องุ่น  
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2.ศีลมหาสนิท คือ ศีลแห่งความรัก หมายความวา่อยา่งไร 

ตอบ หมายความวา่ ศีลมหาสนิท  

“รวมเรา ” ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนักบัพระเยซูเจา้ ผูท้รงชีวติ  ทรงส้ินพระชนมแ์ละทรงกลบัเป็นข้ึนมาจาก

ความตาย เพื่อนาํความรอดพน้จากบาปมาใหก้บัมวลมนุษย ์

“บํารุงกาํลงั” และทาํใหเ้รามีความสัมพนัธ์ศกัด์ิสิทธ์ิกบัพี่นอ้งคริสตชนอ่ืน ๆ 

“หล่อเลีย้ง”  จิตใจดว้ยพลงัแห่งพระพรของพระเจา้ 

“เตรียม”  ตวัเราเพื่อเขา้สู่งานเล้ียงในสวรรคข์องพระเจา้ 

“การเฉลมิฉลอง”  เพื่อระลึกถึงอาหารคํ่าคร้ังสุดทา้ยของพระเยซูเจา้กบับรรดาอคัรสาวก 

เป็น “อาหารศักดิ์สิทธ์ิ” ท่ีใหอ้าหารฝ่ายจิตใจแก่เราคริสตชน 

เป็น “การถวายบูชา”  เพื่อชดเชยบาปของมนุษยแ์ละของตวัเราดว้ย 

3.เพราะเหตุใดจึงกล่าววา่ ศีลมหาสนิทเป็น "บ่อเกดิและสุดยอดของชีวิตคริสตชนทัง้มวล"  

ตอบ เพราะ "ศีลศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืน ๆ ตลอดจนการปฏิบติังานทุกอยา่งของพระศาสนจกัร   ทั้งงานแพร่ธรรมทุกชนิด  

ลว้นแต่เก่ียวโยงถึงศีลมหาสนิทและมุ่งไปยงัศีลมหาสนิททั้งส้ิน ซ่ึงก็คือองคพ์ระคริสตเจา้เอง 

 

กจิกรรม 

1. คุณครูสอนใหเ้ด็กร้องเพลง “ศีลมหาสนิท” (คู่มือเรียนฯ หนา้ 55) เปิดเพลงใหฟั้งก่อนสัก 2-3 รอบ  

2. ค่อย ๆ สอนร้องท่ีละท่อน จนร้องไดท้ั้งเพลง 

3. ใหน้กัเรียนดูเน้ือเพลง แลว้เลือกคาํ/ประโยคท่ีชอบ  

4. จากนั้นแจกจานกระดาษใหน้กัเรียนคนละ 1 ใบ พร้อมสีเมจิก(ใชด้ว้ยกนั) 

4. ใหน้กัเรียนนาํคาํหรือประโยคท่ีชอบ เขียนลงในจานกระดาษ พร้อมเขียนคาํภาวนาจากใจ และระบายสี 

    ตกแต่งใหส้วยงาม ใหเ้ขียนช่ือนกัเรียนไวด้า้นหลงัจากระดาษ 

 

เพลงศีลมหาสนิท 

** ลูกมัน่ใจเขา้ไปรับพระเยซู เป็นพระกายท่ีพระคริสตท์รงประทาน  

พระทรงพลีพระชนม ์เพื่อคนบาปมากมาย  มอบถวายพระองคเ์ป็นพลี 

*** ศีลมหาสนิท   ศีลมหาสนิท เพื่อจะไดใ้กลชิ้ดพระองคทุ์กวนั  

ศีลมหาสนิท    ศีลมหาสนิท    ร่วมชีวติพระองคก์บัฉนั 

(ซํ้ า **/***/***) 
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บทที ่20 

พธีิบูชาขอบพระคุณ 

 

จุดประสงค์  

1. เพื่อใหน้กัเรียนรู้และจาํใหข้ึ้นใจวา่ พิธีบูชาขอบพระคุณ คือการระลึกถึงการส้ินพระชนมแ์ละการ

กลบัคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา้ 

2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถจดจาํส่วนต่าง ๆ ของพิธีบูชาขอบพระคุณได ้

3. เพื่อส่งเสริมและเชิญชวนใหน้กัเรียนหมัน่มาเขา้ร่วมมิสซาบ่อย ๆ หรือทุกคร้ังท่ีมีโอกาส และมีส่วน

ร่วมดว้ยการตอบรับในมิสซาดว้ยความรู้ตวัและตั้งใจ 

 

อุปกรณ์  1.ใบงาน “IQ เร่ืองพิธีบูชาขอบพระคุณ” (คู่มือเรียนฯ หนา้ 59)   

  2.บตัรคาํส่วนต่าง ๆ ของมิสซา 

 

ข้ันที ่1  กจิกรรม  

1. ทาํใบงานทดสอบ  “IQ เร่ืองพิธีบูชาขอบพระคุณ” (คู่มือเรียนฯ หนา้ 59) ใหเ้วลาทาํประมาณ  7 – 10 นาที  

2. เม่ือทาํเสร็จแลว้ใหแ้ลกแบบทดสอบกบัเพื่อนท่ีนัง่ดว้ยกนั เพื่อทาํการตรวจสอบ ผลดักนัตรวจ 

3. คุณครูเฉลยไปพร้อมกบัเด็ก ๆ ขอ้ไหนตอบไดใ้หช่้วยกนัตอบ ขอ้ไหนไม่ไดใ้หค้รูเฉลย ขอ้ท่ีถูกให ้1 คะแนน 

เฉลย IQ เร่ืองพธีิบูชาขอบพระคุณ หน้า 80 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์  

คุณครูถามเด็ก ๆ  

 คาํถามยากหรือไม่ 

 มีคาํถามขอ้ไหนบา้งท่ีเราเคยไดย้นิหรือไดเ้รียนรู้มาแลว้ 

 คาํถามขอ้ไหนท่ีเราไม่เคยรู้หรือไม่เคยไดย้นิเลย 

 มีใครบา้งท่ีตอบวา่บูชามิสซามี 2 ภาค(ใหย้กมือ) มีใครตอบอยา่งอ่ืน(ตอบวา่อยา่งไร) 

เรากาํลงัเรียนรู้เร่ืองของศีลมหาสนิท เร่ืองมิสซาเป็นส่ิงสาํคญัท่ีเราตอ้งเรียนรู้ วนัน้ีเราจะมาเรียนรู้กนัวา่ มิสซา 

หรือพิธีบูชาขอบพระคุณท่ีเราไดเ้ขา้ร่วมนั้นมีความหมายวา่อยา่งไร และส่วนต่าง ๆ ของมิสซา มีอะไรบา้ง 

 

ข้ันที ่3 คําสอน  

 1. พิธีมิสซา คือ พิธีบูชาขอบพระคุณ ในความเป็นหน่ึงเดียวกนัของคริสตชน โดยมีองคพ์ระเยซูเจา้เอง  

เป็นเคร่ืองบูชาเพื่อไถ่บาปแทนเรามนุษย ์อาศยัพระกายและพระโลหิตท่ียอมสละและพลีชีวติเพื่อเรา ดงันั้น        
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พิธีบูชาขอบพระคุณ  จึงควรเป็นพิธีของส่วนรวมในความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัท่ีคริสตชนจะขอบพระคุณพระเจา้    

ท่ีไดท้รงประทานพระบุตรของพระองค ์ลงมาไถ่บาปแทนเรามนุษยทุ์กคน  หรืออีกความหมายหน่ึงก็คือ            

การระลึกถึงการส้ินพระชนมแ์ละการกลบัคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา้ ซ่ึงยงัคงเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ทุกคร้ัง    

ท่ีเราร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ(CCC 1362) 

2. สังคายนาวาติกนัท่ี 2  เตือนสัตบุรุษใหร่้วมมิสซา “อย่างเข้าอกเข้าใจ อย่างมีชีวติชีวา และอย่างได้ผล ” 

(พระธรรมนูญเร่ืองพิธีกรรม ขอ้ 11) เราจึงเห็นวา่ในปัจจุบนัสัตบุรุษมีส่วนร่วมในมิสซามากกวา่แต่ก่อน ไม่วา่จะ

เป็นการตอบรับกบัพระสงฆ ์ การอ่านบทอ่าน  บทภาวนาเพื่อมวลชน  การถือของถวาย  ส่งความสุขซ่ึงกนัและกนั 

การขบัร้อง ฯลฯ 

 3. เราตอ้งร่วมมิสซา “อย่างเข้าอกเข้าใจ”  หมายความวา่ ก่อนอ่ืนหมดเราตอ้งรู้ตวัอยูเ่สมอวา่ เรากาํลงัทาํ

อะไร และมิสซาท่ีเรากาํลงัร่วมถวายอยูน่ั้นคืออะไร มีความสาํคญัอยา่งไร เพื่อบรรลุเป้าหมายประการน้ี เราจึงตอ้ง

เรียนรู้พิธีมิสซาตั้งแต่ตน้จนจบและติดตามพิธีแต่ละขั้นดว้ยความตั้งใจและสนใจ 

 เราตอ้งร่วมมิสซา “อย่างมีชีวิตชีวา”  หมายความวา่ ตอ้งแสดงบทบาทของผูถ้วาย เร่ิมดว้ยภายในจิตใจท่ี

ศรัทธาร้อนรนก่อนแลว้ออกมาภายนอกดว้ย เช่น อิริยาบถในการร่วมถวายมิสซา การสวดภาวนา ขบัร้อง การตอบ

รับกบัพระสงฆ ์ฯลฯ ทุกส่ิงตอ้งกระทาํดว้ยความพร้อมเพรียง พรึบพรับ ฉบัไว ชวนศรัทธา 

  เราตอ้งร่วมมิสซา “อย่างได้ผล”  หมายความวา่ มิสซามีไวเ้พื่อประโยชน์ของเราเอง เป็นการสืบทอด     

การไถ่กูข้องพระเยซูคริสตม์าถึงเราต่อ ๆ ไป ฉะนั้นเม่ือมาร่วมมิสซาทั้งทีก็ตอ้งใหไ้ดผ้ลสมกบัท่ีพระเยซูคริสต ์   

ไดท้รงตั้งพิธีน้ีไว ้โดยทาํตนใหอ้ยูส่ถานะพระหรรษทาน ทาํบทบาทหนา้ท่ีต่าง ๆ ดว้ยความเช่ือและศรัทธา และ   

รับศีลมหาสนิทซ่ึงเป็นความสมบูรณ์ของมิสซาดว้ย 

4. สุดทา้ยเราจะมาทาํความเขา้ใจและมารู้จกัพิธีบูชาขอบพระคุณกนั เพื่อเราจะไดเ้ขา้ร่วมมิสซา          

“อย่างเข้าอกเข้าใจ  อย่างมีชีวิตชีวา  และอย่างได้ผล” 

 

พิธีบูชาขอบพระคุณแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ  ภาคพระวาจา และ ภาคศีลมหาสนิท(CCC 1346) 

ภาคพระวาจา เป็นการเตรียมสติปัญญาและจิตใจของเราเพื่อการฉลองท่ียิง่ใหญ่ ซ่ึงประกอบดว้ย 

• พธีิขอสมาโทษ – การขอโทษสาํหรับความผดิต่าง ๆ ของเรา 

• บทอ่านจากพระคัมภีร์  – ตามปกติบทอ่านแรกนาํมาจากพนัธสัญญาเดิม และบทอ่านท่ีสองนาํมาจาก

พนัธสัญญาใหม่ 

• บทเทศน์ – ขอ้คิด หรือแนวทางการดาํเนินชีวติท่ีไดจ้ากพระคมัภีร์ประจาํวนันั้น ๆ  

• บทข้าพเจ้าเช่ือ   –  ในทุกวนัอาทิตยห์รือวนัสมโภชซ่ึงทุกคนท่ีมาร่วมพิธีจะประกาศยนืยนัความเช่ือ

พร้อมกนั 

• ภาวนาเพือ่มวลชน – เป็นการภาวนาเพื่อประโยชน์ของพระศาสนจกัรและของชุมชนในแต่ละทอ้งถ่ิน 
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ภาคศีลมหาสนิท เป็นภาคท่ีสองของบูชาหน่ึงเดียว ซ่ึงประกอบดว้ย 

• การเตรียมของถวาย – พระสงฆรั์บของถวาย ซ่ึงไดแ้ก่ ปังและเหลา้องุ่น และภาวนาถวายพระพรแด่ 

พระเจา้  

• บทภาวนาขอบพระคุณ – บทภาวนาน้ีเป็นการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา้ พระสงฆจ์ะเสกปัง

และเหลา้องุ่นดว้ยพระพรของพระจิตเจา้ หลงัจากนั้นเป็นการภาวนาเพื่อพระศาสนจกัรสากลและ  

เพื่อผูล่้วงหลบั การเสกทาํใหปั้งและเหลา้องุ่นกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจา้ 

• การบิปัง – เป็นเคร่ืองหมายแห่งการเป็นหน่ึงเดียวในพระคริสตเจา้ 

• การแจกปัง  – พระสงฆแ์จกจ่ายพระกายของพระเยซูเจา้ดว้ยการวางบนมือหรือบนล้ินของผูรั้บ บาง

แห่งอาจจะด่ืมพระโลหิตดว้ย การรับพระกายของพระคริสตเ์ป็นการรับอาหารฝ่ายจิต 

• พธีิปิด – โดยการมอบตนเองใหพ้ระคริสต ์เรามอบตนเองใหก้บัผูอ่ื้น พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจบลง

โดยพระสงฆอ์วยพรประชาชนแลว้กล่าววา่ “พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจบแลว้ จงไปปฏิบติัตามพระ

วาจาท่ีไดรั้บฟังในวนัน้ีเถิด” 

 

 

ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 57) 

1. พิธีบูชาขอบพระคุณ คือ การระลึกถึงการส้ินพระชนม ์และการกลบัคืนพระชนมชีพของพระเยซู   

คริสตเจา้ 

2. พิธีบูชาขอบพระคุณแบ่งเป็น 2 ภาคใหญ่ ๆ คือ ภาคพระวาจา และ ภาคศีลมหาสนิท 

3. หมัน่เขา้ร่วมมิสซาบ่อย ๆ หรือทุกคร้ังท่ีมีโอกาส และมีส่วนร่วมดว้ยการตอบรับในมิสซาดว้ยความ

รู้ตวัและตั้งใจ 

 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัติ  

ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง (คู่มือเรียนฯ หนา้ 57) 

1.พิธีบูชาขอบพระคุณคืออะไร 

ตอบ คือ การระลึกถึงการส้ินพระชนมแ์ละการกลบัคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา้  

2.เราควรร่วมมิสซาอยา่งไร 

ตอบ เราควรร่วมมิสซา “อย่างเข้าอกเข้าใจ อย่างมีชีวิตชีวา และอย่างได้ผล” 

3.การร่วมถวายมิสซาอยา่งเขา้อกเขา้ใจคืออยา่งไร 

ตอบ  คือร่วมถวายมิสซาโดยรู้ตวั เขา้ใจขั้นตอนของมิสซา และติดตามมิสซาโดยตลอดตั้งแต่ตน้จนจบ  
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4.การร่วมถวายมิสซาอยา่งมีชีวติชีวาคืออยา่งไร 

ตอบ  คือร่วมถวายดว้ยจิตใจและแสดงออกดว้ยการกระทาํ เช่น อิริยาบถ การสวดภาวนา ขบัร้อง การตอบรับกบั

พระสงฆ ์หรือทาํหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษอยา่งดี 

5.การร่วมถวายมิสซาอยา่งไดผ้ลคืออยา่งไร 

ตอบ  คือร่วมถวายใหไ้ดผ้ลต่อชีวติจริง ๆ โดยอยูใ่นสถานะพระหรรษทาน มีความเช่ือศรัทธา และรับศีล       

มหาสนิทดว้ย 

6.พิธีบูชาขอบพระคุณประกอบไปดว้ยก่ีภาค อะไรบา้ง 

ตอบ 2 ภาค คือ ภาคพระวาจา และ ภาคศีลมหาสนิท  

 

ข.กจิกรรม 

เพื่อเพิ่มความเขา้ใจใหน้กัเรียนและจะไดจ้ดจาํส่วนต่าง ๆ ของมิสซาไดโ้ดยคุณครูใชก้ารถาม เช่น นกัเรียนคิดวา่ 

การมอบสันติสุข อยูใ่นภาคไหนของมิสซา ภาคพระวาจา หรือ ภาคศีลมหาสนิท  จากนั้นก็ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกตอบ 

กลุ่มไหนตอบถูกได ้1 คะแนน แลว้คุณครูก็อธิบายถึงความหมายของการมอบสันติสุขใหเ้ด็ก ๆ ฟัง และถามต่อไป

ในหวัขอ้อ่ืน ๆ             

             

             

             

       

 

 

 

 

 

 

             

             

             

     

 

 

 

 

ภาควจนพธีิกรรม 

เร่ิมหลงัจากการสวดบทสิริรุ่งโรจน์ 

รวมถึงบทอ่านต่าง ๆ 

 

ภาคถวาย 

มีการนาํเอาปังและเหลา้องุ่นมายงัพระแท่น 

มีการเก็บทานจากสัตบุรุษ 

เพื่อค่าใชจ่้ายของวดัและคนท่ีขดัสน 

 

การประกาศพระธรรมลํา้ลกึแห่งความเช่ือ 

บทภาวนาน้ีสัตบุรุษเป็นผูส้วด 

ในระหวา่งบทภาวนาขอบพระคุณ 

เป็นการเตือนความจาํของเราถึงชีวติพระเยซูเจา้ 

ท่ีทรงรับทรมาน กลบัคืนชีพ  

และจะเสด็จกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง 
 

 

 

บทอ่านทีส่อง 

บทอ่านน้ีคดัมาจากพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ 

เป็นบทจดหมายต่าง ๆ 
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การมอบสันติสุข 

พระสงฆจ์ะเร่ิมภาวนา ขา้แต่พระเยซูคริสตเจา้  

พระองคต์รัสกบัอคัรสาวกวา่ 

เรามอบสันติสุขใหท้่าน................. 

 

ปิดพธีิ 

พระสงฆใ์หพ้รสัตบุรุษและส่งสัตบุรุษดว้ยคาํพดูวา่ 

พิธีบูชาขอบพระคุณจบแลว้ 

จงไปปฏิบติัตามพระวาจาของพระเจา้เถิด 

 

บทอ่านทีห่น่ึง 

บทอ่านน้ี  

คดัมาจากพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม 

หรือกิจการอคัรสาวก หรือววิรณ์ 

 

ศักดิ์สิทธ์ิ 

ตอนทา้ยของบทนาํขอบพระคุณ 

พระสงฆร้์องเพลงหรือกล่าวดงั ๆ  

พร้อมกบัสัตบุรุษ 

 

บทข้าพเจ้าเช่ือ 

หลงัจากการเทศน์สอนของพระสงฆ์ 

ทุกคนยนืข้ึนเพื่อสวดบทภาวนาน้ี 

เป็นการยนืยนัถึงความเช่ือ 

 

การรับศีลมหาสนิท 

พระสงฆก์ล่าวคาํวา่ 

“พระกายพระคริสตเจา้” 

สัตบุรุษตอบรับวา่ “อาแมน” 

 

ลูกแกะพระเจ้า 

หลงัจากพระสงฆม์อบสันติสุขใหส้ัตบุรุษแลว้ 

พระสงฆห์ยบิแผน่ศีล บิเหนือจานรองแผน่ศีลลงถว้ย 

ระหวา่งนั้นสัตบุรุษขบัร้องหรือภาวนาร่วมกนั 
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ตรวจสอบ IQ เร่ืองพธีิบูชาขอบพระคุณ 

 

1. ศีลศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการเร่ิมตน้ชีวติคริสตชนประกอบดว้ยศีลศกัด์ิสิทธ์ิอะไรบา้ง 

2. ทาํไมจึงเรียกศีลมหาสนิทวา่เป็นการขอบพระคุณ 

3. ทาํไมจึงเรียกศีลมหาสนิทวา่เป็นการบูชาศกัด์ิสิทธ์ิ 

4. ทาํไมจึงเรียกวา่ศีลมหาสนิท 

5. ทาํไมจึงเรียกมิสซา 

6. การถวายปังและเหลา้องุ่นท่ีกระทาํในพิธี บูชาขอบพระคุณ เป็นการกระทาํตามแบบอยา่งใครในพนัธ

สัญญาเดิม 

7. ทาํไมจึงใชปั้งและเหลา้องุ่นเป็นเคร่ืองบูชาในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

8. พิธีบูชาขอบพระคุณประกอบดว้ยภาคท่ีสาํคญัก่ีภาค อะไรบา้ง 

9. ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ใครเป็นประธานผูป้ระกอบพิธี 

10. ในสมยัเร่ิมแรกของถวายมีไวเ้พื่อใคร 

11. พระเยซูเจา้ประทบัอยูใ่นศีลมหาสนิทเม่ือไรหรือตอนไหน 

12. ตูศี้ลมีไวเ้พื่ออะไร 

13. พระแท่นตามความหมายของนกับุญอมัโบรสหมายถึงอะไร 

14. เราจะตอ้งเตรียมตวัเพื่อการรับศีลมหาสนิทอยา่งไร 
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เฉลย IQ เร่ืองพธีิบูชาขอบพระคุณ 

1. ศีลลา้งบาป  ศีลกาํลงัและศีลมหาสนิท 

2. เพราะเป็นการแสดงถึงความกตญั�ูสาํหรับการสร้าง การไถ่บาป และการทาํใหเ้ราศกัด์ิสิทธ์ิ 

3. เพราะพระเยซูเจา้ทรงยอมถวายตวัเองเป็นเคร่ืองบูชาแด่พระบิดาเจา้ 

4. เพราะเรารวมเป็นหน่ึงเดียวกบัพระคริสตโ์ดยผา่นทางศีลศกัด์ิสิทธ์ิน้ี  ทาํใหเ้รามีส่วนในพระกาย  และพระ

โลหิตของพระองค ์

5. เพราะวา่พิธีกรรมจบแลว้จึงส่งผูมี้ความเช่ือออกไปทาํตามพระประสงคข์องพระเจา้ในชีวติประจาํวนั 

6. เมลคีเซเดค กษตัริยแ์ละสงฆ ์ใน ปฐก 14:18 

7. เพราะปังและเหลา้องุ่นเป็นเคร่ืองหมายถึงการยอมรับและโมทนาคุณพระผูส้ร้าง  เป็นการระลึกถึงขนมปัง

ไร้เช้ือของชาวอิสราเอ ลก่อนท่ีจะไดรั้บอิสรภาพ  เป็นการระลึกถึงมานนาในทะเลทราย  เป็นการระลึกวา่

อาหารประจาํวนัเป็นผลของแผน่ดินแห่งพระสัญญา ส่ิงมดัจาํแห่งความซ่ือสัตยข์องพระเจา้กบัพระสัญญา

ของพระองค ์

8. สองภาค ไดแ้ก่ ภาควจนพิธีกรรม และภาคบูชาขอบพระคุณ 

9. พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูป้ระกอบพิธีในลกัษณะท่ีมองไม่เห็นโดยผา่นทางพระสังฆราชและพระสงฆ ์

10. เพื่อแบ่งปันใหค้นท่ีขาดแคลน 

11. ในขณะเสกศีลและต่อเน่ืองจนถึงศีลมหาสนิทยงัอยู ่

12. เก็บรักษาศีลเพื่อนาํไปใหผู้ป่้วยและผูท่ี้ไม่สามารถมาร่วมมิสซาได ้

13. พระกายของพระคริสตเจา้เอง 

14. ทางจิตใจตอ้งแกบ้าปถา้มีบาปหนกั  ดา้นร่างกายอดอาหารตามขอ้กาํหนดของพระศาสนจกัร  และตอ้ง

กระทาํดว้ยความเคารพทั้งการแต่งกายและกิริยาท่าที 
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บทที ่21 

พระเจ้าตรัสกบัเราในมสิซา 

 

จุดประสงค์  

1. เพื่อใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของพระวาจาของพระเจา้เม่ือเขา้ร่วมพิธีมิสซาฯ 

2. เพื่อใหน้กัเรียนเช่ือวา่พระเจา้พดูกบัเราในมิสซาจริง ๆ ดงันั้นเราจึงตอ้งตั้งใจฟังพระวาจาของพระเจา้  

3. เพื่อใหน้กัเรียนนาํพระวาจาท่ีไดฟั้งหรือบทเทศน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระวาจาท่ีไดฟั้งไปปฏิบติัในชีวติ 

 

อุปกรณ์  1.หนงัสือพิมพ ์

  2.พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ ตามจาํนวนผูเ้รียน 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม 

 แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละประมาณ 5 – 6 คน 

 แจกหนงัสือพิมพใ์หก้ลุ่มละ 1 ฉบบั ใหน้กัเรียนช่วยกนัหาข่าวท่ีดีท่ีสุด น่าสนใจมากท่ีสุดมากลุ่มละ 3 ข่าว  

 เสร็จแลว้ใหต้วัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอหรืออ่านข่าวนั้นใหเ้พื่อน ๆ ฟัง  

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

ครูถามนกัเรียนวา่ 

 ทาํไมจึงเลือกข่าวน้ี 

 ข่าวน้ีดีและน่าสนใจอยา่งไร 

 มีความรู้สึกอยา่งไรเม่ือไดฟั้งข่าวน้ี 

สรุป ข่าวดีคือข่าวท่ีนาํความสุขความยนิดีและนาํส่ิงดี ๆ มาสู่ผูฟั้ง ทาํใหผู้ฟั้งเกิดกาํลงัใจ อยากฟัง ชอบฟัง และ

ไดรั้บประโยชน์จากข่าวดีนั้น 

 

ข้ันที ่3 คําสอน 

 1. พระเจา้พระบิดาก็ทรงมีข่าวดีสาํหรับเราดว้ย เพราะพระองคท์รงห่วงใย คิดถึงเราท่ีเป็นลูก ๆ พระองค์

อยากใหเ้รามีความสุข  ความยนิดี และมีกาํลงัใจท่ีจะดาํเนินชีวติคริสตชนดว้ยความแน่วแน่  มัน่ใจ  และไม่พะวกั

พะวงวา่อะไรจะเกิดข้ึนบนเส้นทางชีวติของเราน้ี 

 2. พระเจา้ทรงบอกข่าวดีแก่เราในพิธีมิสซาฯ โดยทางพระคมัภีร์ซ่ึงมีผูอ้่านใหเ้ราฟัง ซ่ึงเราเรียกวา่      

“พระวาจา”   พระวาจาคือข่าวดีเก่ียวกบัความรอด สอนเราใหป้ระพฤติดี สร้างสันติระหวา่งเพื่อนมนุษย ์ ใหเ้รา
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มองโลกในแง่ดี  เป่ียมดว้ยความหวงั และวางใจในพระทยัดีของพระเจา้ ข่าวดีอยา่งน้ีเรามีความตอ้งการมาก  

เพราะเราอยูใ่นยคุท่ีมีข่าวร้ายมากมายเหลือเกิน จะเห็นไดจ้ากหนงัสือพิมพท่ี์พวกเราอ่านเม่ือสักครู่น้ี หรือข่าวท่ี

นาํเสนอทางวทิยหุรือโทรทศัน์  พร้อม ๆ กบัข่าวดีท่ีเราพยายามคน้หาก็มีข่าวร้ายมากมายปะปนอยูด่ว้ย 

 3. พระวรสารกล่าววา่ “พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยงัท่ีสงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลาย

คนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป กค็าดคะเนได้ว่า  พระองค์จะทรงไปท่ีใด จึงรีบเดินเท้าออก

จากเมืองต่าง ๆ ไปท่ีน่ันและไปถึงก่อน เม่ือเสดจ็ขึน้จากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายกท็รงสงสาร เพราะเขา

เหล่าน้ันเป็นดังฝงูแกะไม่มีคนเลีย้ง พระองค์จึงทรงเร่ิมส่ังสอนเขาหลายเร่ือง ” (มก. 6:32-34) เป็นอนัวา่ พระองค์

ไม่ไดพ้กัผอ่นและฝงูชนก็หายเหน่ือย สมหวงัและอ่ิมใจท่ีไดฟั้งพระวาจาของพระองค ์ถา้เราเป็นเช่นน้ีบา้งก็จะดี 

คือสนใจติดตามพระวาจาของพระเจา้อยูเ่สมอ แต่จริง ๆ มิไดเ้ป็นเช่นนั้น พอพดูถึงพระวาจาของพระเจา้เราก็หลบั

กนัตั้งแต่วนิาทีแรกแลว้ หรือเห็นเป็นเร่ืองท่ีเชย ลา้สมยั น่าเบ่ือ 

 4. เราควรจะพิจารณาเสียใหม่ใหถ่้องแทว้า่  ทาํไมฝงูชนในสมยันั้นจึงพากนัไปฟังพระเยซูเจา้เทศนา       

สั่งสอนจนหลงใหล และหลงลืมกระทัง่การกินการนอน ก็เพราะฟังพระองคแ์ลว้ช่ืนใจ เกิดมีกาํลงัใจ เกิดมี

ความหวงัในชีวติข้ึนมาใหม่  พระเยซูเจา้องคเ์ดียวกนัน้ีทุกวนัก็ยงัคงสั่งสอนฝงูชนคือพวกเราคริสตชนอยูใ่นพิธี

มิสซา  ถา้เราอ่านหรือฟังพระวาจาดว้ยความตั้งใจ  เราจะรู้วา่พระวาจาของพระองคไ์ม่ลา้สมยั แต่ยงัคงเป็นปัจจุบนั

และตรงกบัยคุสมยัของเราจริง ๆ เราจงตั้งใจฟังพระองคอ์ยา่งจริงจงัสักคร้ัง ในพระคมัภีร์ก็ดี ในคาํเทศน์ของ

พระสงฆก์็ดี แลว้เก็บเอาสักตอนหน่ึงสั้น ๆ ไปปฏิบติัในชีวติ แลว้เราจะพบความสุขความยนิดี  

 

ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้60) 

1. พระเจา้พดูกบัเราในมิสซาจริง ๆ ดงันั้นเราจึงตอ้งตั้งใจฟังพระวาจาของพระเจา้อยา่งดี 

2. ใหเ้รานาํพระวาจาท่ีไดฟั้งหรือบทเทศน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระวาจาท่ีไดฟั้งไปปฏิบติัในชีวติ 

3. พระวาจาคือข่าวดีเก่ียวกบัความรอด สอนเราใหป้ระพฤติดี สร้างสันติระหวา่งเพื่อนมนุษย ์ ใหเ้รามอง

 โลกในแง่ดี  เป่ียมดว้ยความหวงั และวางใจในพระทยัดีของพระเจา้  

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัติ 

ก.จงวงกลมล้อมรอบคําตอบทีถู่กต้องทีสุ่ด(คู่มือเรียนฯ หนา้61) 

1. พระเจา้ตรัสกบัเราทางไหน 

 ก. บทอ่าน     ข. บทเทศน์ของพระสงฆ ์  

 ค. การทกัทายของพระสงฆก่์อนเร่ิมมิสซา  ง. ถูกทั้ง ขอ้ ก และ ข 

2. เราควรมีท่าทีอยา่งไรในการรับฟังพระวาจาพระเจา้ 

 ก. พนมมือและฟังดว้ยความตั้งใจ   ข. ยนืพกัขาขา้งหน่ึงและฟังอยา่งตั้งใจ  

 ค. พนมมือและหนัไปคุยกบัเพื่อนขา้ง ๆ   ง. ยนืเฉย ๆ ดว้ยท่าทางสาํรวม  
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3. เพราะเหตุใดจึงบอกวา่ พระวาจาคือข่าวดีเก่ียวกบัความรอด 

ก. สอนเราใหป้ระพฤติดี สร้างสันติระหวา่งเพื่อนมนุษย ์  

ข. สอนใหเ้รามองโลกในแง่ดีและเป่ียมดว้ยความหวงั  

ค. สอนใหเ้ราวางใจในพระทยัดีของพระเจา้ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

4. การกระทาํในขอ้ใดคือการทาํใหพ้ระวาจาพระเจา้เกิดผลในชีวติของเรา 

 ก. นทัช่วยพอ่เจา้วดัแจกใบปลิวบทเทศน์ประจาํวนัอาทิตยห์นา้วดั แต่ไม่เขา้ร่วมมิสซา  

 ข. หนิงและกลุ่มเยาวชนช่วยกนัเดินแจกนมกล่องใหก้บัผูสู้งอายใุนหมู่บา้นหลงัจบมิสซาวนัอาทิตย์  

 ค. หนุ่ยตั้งใจฟังบทเทศน์อยา่งดี หลงัจบมิสซาเขาก็เท่ียวบอกใครต่อใครวา่วนัน้ีคุณพอ่เทศน์วา่อะไรบา้ง  

 ง.  ถูกทั้งขอ้ ข และ ค  

 

ข. กจิกรรม 

นาํนกัเรียนไปท่ีวดั ช้ีใหดู้ท่ีอ่านพระคมัภีร์ หนงัสือพระคมัภีร์ และใหมี้การอ่านพระคมัภีร์ตอนสั้น ๆ สอนให้

นกัเรียนฟังดว้ยอิริยาบถท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งตอบรับและนาํไปปฏิบติั  และวนัน้ีในมิสซาใหเ้ด็ก ๆ ตั้งใจฟังพระวาจา

พระเจา้ พยายามจดจาํใหไ้ดว้า่พระวาจาพดูถึงเร่ืองใด ไม่จาํเป็นตอ้งจาํทั้งเร่ือง และคุณครูจะถามในวนัรุ่งข้ึน 
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บทที ่22 

ศีลมหาสนิทเป็นอาหารบํารุงกาํลงัและยารักษาฝ่ายวญิญาณ 

 

จุดประสงค์  

1. เพื่อใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของศีลมหาสนิทซ่ึงเป็นอาหารฝ่ายวญิญาณ 

2. เพื่อใหน้กัเรียนหมัน่ไปรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ เพื่อเป็นพลงัในการเจริญเติบโตและต่อสู้กบับาป   

   ซ่ึงเป็นโรคร้ายฝ่ายวญิญาณ 

 

อุปกรณ์  1.หนงัสือพิมพ ์    2.กระดาษ A4 ตามจาํนวนกลุ่มของเด็ก 

  3.กรรไกร  4.กาว 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม 

1.แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน 

2.แจกหนงัสือพิมพใ์หก้ลุ่มละ 2 – 3 คู่  กระดาษA4 1 แผน่ กรรไกร และกาว 

2.ใหห้าโฆษณาหรือภาพข่าว หรือส่ิงท่ีบาํรุงร่างกายทาํใหร่้างกายเจริญเติบโต  กลุ่มละ 1 ชนิด 

3.ใหห้าโฆษณาหรือภาพข่าว หรือส่ิงท่ีบาํรุงฝ่ายจิตใจ ทาํใหจิ้ตใจสงบหรือมีความสุข กลุ่มละ 1 ชนิด 

4.จากนั้นนาํภาพข่าวท่ีหาไดติ้ดลงบนกระดาษท่ีไดรั้บแจกใหเ้รียบร้อย ถา้เป็นภาพท่ีไม่มีตวัอกัษรใหเ้ด็กเขียนดว้ย 

   วา่เป็นภาพหรือข่าวเก่ียวกบัอะไร บาํรุงร่างกายหรือจิตใจอยา่งไร 

5.เม่ือเสร็จแลว้เตรียมคนรายงานหนา้ชั้นเรียนดว้ย 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

ครูถามนกัเรียน 

- ระหวา่งส่ิงท่ีบาํรุงร่างกาย กบั บาํรุงฝ่ายจิตใจ อยา่งไหนหาง่ายกวา่กนั 

- อะไรบา้งท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตฝ่ายกาย(ยกตวัอยา่งงานท่ีเด็กหามาและคุณครูเพิ่มเติม)  

- อะไรบา้งท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตฝ่ายจิตใจ(ยกตวัอยา่งงานท่ีเด็กหามาและคุณครูเพิ่มเติม) 

มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายของเรา  และยิง่เม่ือเราใชร่้างกายเราทาํงานมาก ๆ       

ก็เหน่ือย อ่อนเพลีย ลา้ ตอ้งบาํรุงกาํลงัดว้ยการพกัผอ่น รับประทานอาหาร ส่ิงบาํรุงกาํลงัต่าง ๆ   และบางคร้ัง

ร่างกายของเราก็ยงัเจบ็ป่วย  ไม่สบาย  เป็นโรค ตอ้งการยามารักษาใหห้ายเป็นปกติ 

 

สรุป ร่างกายตอ้งการอาหารและยารักษาโรค เพื่อใหร่้างกายเจริญเติบโตและแขง็แรง จิตใจก็ตอ้งการอาหาร   

มาบาํรุงเพื่อเพิ่มพนูพลงัใจในการดาํเนินชีวติเช่นเดียวกนั 
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ข้ันที ่3 คําสอน 

1. โดยธรรมชาติของมนุษย ์ร้อยทั้งร้อยก็ตอ้งรักร่างกายของตนเอง ตอ้งดูแลรักษา ใหส้วยใหห้ล่อ บางคน

เสียเงินเสียทองมากมายตามแฟชัน่ เพื่อใหท้นัสมยัไม่ตกยคุ บางคนก็ไปทาํหนา้ตาใหเ้หมือนดารา ตดัโน่นเสริมน่ี  

เราดูแลและบาํรุงร่างกายของเราใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ พยายามไม่ใหเ้จบ็ ไม่ใหป่้วย ซ่ึงจาํเป็นตอ้งกินอาหารท่ีดี       

มีประโยชน์  กินอาหารครบทุกม้ือ  รวมถึงตอ้งนอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอ ออกกาํลงักาย เพื่อใหส้มบูรณ์

แขง็แรงพร้อมท่ีจะทาํกิจการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และเม่ือใดท่ีเรารู้สึกวา่ร่างกายเราอ่อนแอ เจบ็ป่วย ไม่สบาย  

ร่างกายก็จะส่งสัญญาณใหเ้รารู้เสมอ เช่น อาจมีอาการเจบ็คอ  ไอ  ตวัร้อน เราตอ้งรีบกินยา นอนพกัและดูแลรักษา

ไม่ใหเ้ป็นไขรุ้นแรง หรือตอ้งไปหาหมอเพื่อรักษาใหห้ายจากอาการไม่สบายนั้น 

2. ร่างกายภายนอกเรายงัดูแลรักษาอยา่งดี  แลว้จิตวญิญาณของเรายิง่ไม่สาํคญักวา่หรือ วญิญาณของเราก็

รู้สึกอ่อนเพลีย หมดกาํลงัใจไดเ้หมือนกนั เพราะตอ้งเผชิญศึกหนกัจากศตัรูซ่ึงไดแ้ก่การล่อลวงจากปีศาจ โลกและ

ตวัเราเอง จนบางคร้ังเกิดความทอ้แทใ้จ สงสัย หวาดกลวั หมดหวงั และสุดทา้ยถา้ไม่รีบเยยีวยารักษาเสียก่อนก็จะ

ตกในโรคร้ายคือบาป ซ่ึงเท่ากบัวญิญาณของเราอยูใ่นสภาพท่ีอนัตรายน่าเป็นห่วงอยา่งยิง่ 

 3. แลว้อะไรเล่าจะมาช่วยกูว้ญิญาณของเราใหพ้น้จากสภาพเช่นน้ีได ้ คาํตอบก็คือศีลมหาสนิทนัน่เอง     

ศีลมหาสนิทเป็นอาหารวเิศษท่ีใหชี้วติ “ผู้ท่ีกินเนือ้ของเรา และด่ืมโลหิตของเรากมี็ชีวิตนิรันดร  เราจะทาํให้เขา

กลับคืนชีพในวนัสุดท้าย ” (ยน. 6 :54) เป็นอาหารบาํรุงกาํลงัท่ีช่วยเพิ่มพลงัในการต่อสู้ เราจะเห็นไดว้า่บรรดา    

มรณสักขีในอดีตไดพ้ึ่งพาศีลมหาสนิทน้ี ทาํใหมี้พลงัในการยนืหยดัต่อสู้การประจญและการทรมานต่าง ๆ จน

ไดรั้บชยัชนะ เป็นนกับุญมรณสักขี 

 4. ศีลมหาสนิทยงัเป็นยารักษาโรคฝ่ายวญิญาณดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่บาปนัน่เอง บาปเป็นโรคร้ายท่ีมาแยง่วญิญาณ

ไปจากพระเจา้ แต่ศีลมหาสนิทมาทาํใหว้ญิญาณของเรากลบัเป็นหน่ึงเดียวกบัพระเจา้  บาปเป็นโรคร้ายท่ีมาแยง่

วญิญาณไปจากเพื่อนมนุษย ์ โดยสร้างความเกลียดชงั  การแตกแยกกนั แต่ศีลมหาสนิทมาทาํใหว้ญิญาณกลบัเป็น

หน่ึงเดียวกบัเพื่อนมนุษยโ์ดยสร้างความรักความเป็นหน่ึงเดียวกนั  คริสตชนหลายคนไม่ไปรับศีลมหาสนิทเพราะ

รู้สึกวา่ตนเป็นคนบาป   ถา้คนป่วยไม่กลา้ไปหาหมอ แลว้เขาจะหายจากโรคไดอ้ยา่งไร  ตรงกนัขา้มยิง่เรารู้สึกตวั

วา่เราเป็นคนบาป  เรายิง่ตอ้งเขา้พึ่งศีลมหาสนิทโดยไปรับศีลน้ีบ่อย ๆ เราจึงจะมีพละกาํลงั มีความเขม้แขง็ฝ่าย

วญิญาณ เราก็จะหลุดพน้จากบาปได ้(CCC 1394) 

 

ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 62) 

1. ศีลมหาสนิทเป็นอาหารบาํรุงกาํลงัและยารักษาฝ่ายวญิญาณ 

2. ใหเ้ราหมัน่ไปรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ เพื่อเป็นพลงัในการเจริญเติบโต และต่อสู้กบับาป ซ่ึงเป็นโรคร้าย

ฝ่ายวญิญาณ 
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เปรียบเทยีบอาหารทางธรรมชาติกบัอาหารฝ่ายจิต 

อาหารทางธรรมชาติ อาหารฝ่ายจิต 

1.บาํรุงร่างกาย 1.บาํรุงชีวติพระในตวัเรา 

2.ช่วยใหเ้กิดการเจริญเติบโต 
2.ช่วยเราใหเ้ติบโตในความคลา้ยคลึงกบัพระเจา้ 

ทั้งในความคิด วาจา และกิจการ 

3.ใหแ้รงและกาํลงั 

3.ทาํใหเ้รามีพละกาํลงัและพลงัในการดาํเนินชีวติ 

ในฐานะประชากรของพระเจา้  คือ   ไม่เห็นแก่ตวั 

เพียรทน ยอมรับความยากลาํบาก และต่อสู้กบัการ  

ประจญในการทาํส่ิงท่ีไม่ดีต่าง ๆ 

4.นาํความพึงพอใจและความร่าเริงยนิดี 
4.นาํความยนิดีของพระคริสตม์าสู่ชีวติ 

ซ่ึงเป็นความยนิดีท่ีแทจ้ริงและศกัด์ิสิทธ์ิ 

5.ช่วยใหร่้างกายแขง็แรงอยูเ่สมอ 
5.นาํการบาํบดัรักษาของพระคริสตท์าํใหเ้ราพน้จาก 

บาปเบาต่าง ๆ ได ้

 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัต ิ

ก. จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง(คู่มือเรียนฯ หนา้ 63) 

1.อาหารสาํหรับเล้ียงและบาํรุงวญิญาณคืออะไร 

ตอบ  คือ ศีลมหาสนิท  

2. ศีลมหาสนิทเล้ียงและบาํรุงวญิญาณเราอยา่งไร 

ตอบ  ช่วยทาํใหว้ญิญาณของเราเขม้แขง็ สามารถดาํเนินชีวติคริสตชนต่อไปได ้ช่วยขจดัความทอ้แท ้ความกลวั 

ความสงสัยและความหมดหวงัออกไปจากวญิญาณ 

3.ศีลมหาสนิทเป็นยารักษาโรคฝ่ายวญิญาณอยา่งไร 

ตอบ  ช่วยขจดับาป และนาํวญิญาณของเราใหม้าเป็นหน่ึงเดียวกบัพระเจา้และกบัเพื่อนมนุษย์  
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บทที ่23 

ศีลมหาสนิททาํให้ชีวติเรามคุีณค่าและมคีวามหมาย 

 

จุดประสงค์  

1. เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจวา่ศีลมหาสนิททาํใหชี้วติเรามีความหมายอยา่งไรบา้ง 

2. เพื่อใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของการหมัน่ไปรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม  

คุณครูเตรียมภาพต่าง ๆ เหล่าน้ี อาจหาจากหนงัสือพิมพ ์หรือตามนิตยสารทัว่ ๆ ไป 

 ภาพนกัเรียนหรือนกัศึกษา 

 ภาพคนแต่งชุดรับปริญญา หรือภาพกาํลงัรับปริญญา 

 ภาพคู่บ่าวสาว หรือพิธีแต่งงาน 

 ภาพครอบครัว 

 ภาพคนกาํลงัทาํงาน เลือกมาอาชีพใดอาชีพหน่ึง 

 ภาพคนเจบ็ป่วยหรือคนชรา ฯลฯ หรือเท่าท่ีคุณครูสามารถหาได ้

1.คุณครูนาํเสนอภาพท่ีละภาพท่ีเตรียมมา 

2.ตั้งคาํถามตามหลกัการใชภ้าพ   -  เห็นอะไรบา้ง 

    -  คนในภาพกาํลงัทาํอะไร  

    -  จากภาพน้ีคิดวา่เขารู้สึกอยา่งไร  

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์  

จากภาพแต่ละภาพท่ีเราดูไปเม่ือสักครู่ นกัเรียนคิดวา่ อะไรคือส่ิงท่ีทาํใหชี้วติของเขามีความหมาย คุณครูนาํเสนอ 

ภาพอีกรอบ เช่น 

 ภาพนกัเรียน/นกัศึกษา   การตั้งใจเรียน   การขยนั  การไดรั้บคาํชมเชย   การสอบใหไ้ดค้ะแนนดีดี 

 ภาพรับปริญญา  ใบปริญญา ความภาคภูมิใจ หวงัต่อไปวา่จะไดท้าํงานดีดี เงินเดือนสูงๆ 

 ภาพคู่บ่าวสาว  ความรัก  ความสมหวงั  ความสุขในชีวติคู่   การมีลูกและครอบครัวท่ีอบอุ่น  

 ภาพครอบครัว การไดอ้ยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตา  ความอบอุ่น  การไดดู้แลกนัและกนั   

 ภาพคนทาํงาน การตั้งใจ การพยายามสร้างผลงาน  การเป็นท่ียอมรับ  การช่วยเหลือคนอ่ืน 

 ภาพคนเจบ็ป่วยหรือคนชรา  มีคนดูแล ใส่ใจ   การมีชีวติอยู ่ มีลูกหลานมาพดูคุยใหค้ลายเหงา    

สรุป  จะเห็นไดว้า่ ส่ิงท่ีจะมาตอบสนองเพื่อใหชี้วติคนเรามีความหมายนั้นแตกต่างกนัไป  ตามวยั  สถานภาพ 

ฐานะ และความแตกต่างกนัทางสังคม   
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ข้ันที ่3 คําสอน  

 1. นอกจากการพยายามแสวงหาส่ิงต่าง ๆ มาตอบสนองความตอ้งการในการดาํเนินชีวติของมนุษยแ์ลว้  

การแสวงหาความหมายของชีวติก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีคนเราตอ้งการเช่นกนั  บางคนการไดมี้รถขบั มีบา้นหรู ๆ ก็ทาํ

ใหชี้วติมีความหมาย บางคนขอใหไ้ดมี้งานทาํ ไม่วา่จะเป็นงานท่ีตาํแหน่งสูง ๆ หรืองานทัว่ไป ก็ถือวา่ทาํใหชี้วติ   

มีความหมาย   คนท่ีกาํลงัอยูใ่นวนิาทีเป็นและวนิาทีตาย ก็คงไม่ตอ้งการอะไรแลว้ ขอแค่ใหไ้ดมี้ชีวติต่อ สามารถ

สูดลมหายใจไดเ้หมือนเดิม ชีวติก็คงมีความหมายข้ึนอีกมากทีเดียว บางคนแค่ขอใหมี้สุขภาพท่ีดีไม่เจบ็ไม่ป่วย

สามารถทาํการทาํงานไดเ้หมือนคนทัว่ไป นัน่ก็ถือวา่ดีท่ีสุดแลว้  หรือเราคงเคยไดย้นิมาบา้ง อาจเป็นจากชีวติ    

จริง ๆ หรือจากละคร คนรักกนัเป็นแฟนกนั แต่พอเลิกรากนัก็รู้สึกเหมือนชีวติขาดอะไรไป  ตีโพยตีพาย  ร่ําร้อง  

ใหก้ลบัมาคืนดี “เธอมีความหมายต่อฉนั ขาดเธอไปฉนัจะอยูอ่ยา่งไร ”  แต่ถา้ตอ้งเอาชีวติไปยดึติดกบัคน ๆ หน่ึง 

แลว้ถา้วนัหน่ึงไม่มีเขาแลว้เราตอ้งตาย อนัน้ีก็ไม่ใช่การทาํใหชี้วติมีคุณค่าหรือมีความหมายท่ีดีนกั 

2. นอกเหนือจากการดาํรงชีวติในสังคม ท่ีตอ้งแสวงหาเพื่อใหชี้วติมีคุณค่าและมีความหมายแลว้ การรับ

พระเยซูในศีลมหาสนิทก็ทาํใหชี้วติของเรามีคุณค่าและมีความหมายไดเ้ช่นกนั และเป็นความหมายท่ีมัน่คง 

แน่นอนดว้ย เพราะพระองคไ์ม่ทรงเปล่ียนแปลงต่อความรักท่ีมีต่อเรา “พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นมิใช่เพราะ

กิจการชอบธรรมใด ๆ ท่ีเรากระทาํ แต่เพราะความรักมัน่คงของพระองค์” (ทต. 3:5)  และความหมายจากพระวาจา

น้ีส่งผลต่อชีวติฝ่ายจิตใจของเรา เพราะเม่ือเรารับพระองคใ์นศีลมหาสนิท เราจะมีความรู้สึกสงบ  มีความสุข         

มีความยนิดี เพราะศีลมหาสนิทประทานชีวติฝ่ายจิตและเสริมกาํลงัเรา...... 

 -   ให้  เพยีรทน ท่ีจะทาํงานของพระเจา้ 

 -   โดย  ช่วยเหลอืเรา ใหเ้ราสามารถดาํเนินชีวติตามท่ีพระตอ้งการ 

 -   โดย  ดลใจเรา ใหรู้้จกัพระประสงคข์องพระเจา้ในชีวติของเรา 

 -   โดย  สนับสนุนเราให้รักผู้อืน่ และเสริมสร้างความเช่ือของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

 -   ให ้ เข้าใจธรรมลํา้ลกึ ในการประทบัอยูข่องพระเจา้ 

 -   ใหมี้  ความยนิดีและสันติสุข ท่ีรู้วา่พระคริสตป์ระทบัอยูแ่ละจะนาํสวรรคม์าให ้

 -   โดยประทาน พระหรรษทาน ท่ีจะเอาชนะการประจญหรือบาปต่างๆ 

และส่ิงเหล่าน้ีท่ีกล่าวมาทาํใหชี้วติของเรามีความหมาย  “นับแต่บัดนีข้้าพเจ้าเห็นว่าทุกส่ิงไม่มีประโยชน์อีกเม่ือ

เปรียบกับประโยชน์ลํา้ค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยอมสูญเสียทุกส่ิง 

ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกส่ิงเป็นปฏิกูล เพ่ือจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกาํไรและอยู่ในพระองค์” (ฟป 3:8-9) 

 3. เม่ือเราเขา้รับศีลมหาสนิท พระเยซูเจา้จะประทานพระพรต่าง ๆ ท่ีช่วยในการดาํเนินชีวติ ทั้งกบัตวัเรา

เองและการอยูร่่วมกบัคนอ่ืน ๆ รวมถึงพระหรรษทานท่ีจาํเป็นเพื่อใหเ้ราสามารถเอาชนะต่อการประจญล่อลวง 

ต่าง ๆ ในขณะท่ีเรายงัอยูบ่นโลกใบน้ีดว้ย  เม่ือเรารู้วา่ศีลมหาสนิททาํใหชี้วติของเรามีคุณค่าและความหมาย

มากมายเพียงน้ีแลว้ ใหเ้ราหมัน่มารับพระองคใ์นศีลมหาสนิทบ่อย ๆ เพื่อใหพ้ระเยซูเจา้ช่วยใหชี้วติของเรามีคุณค่า
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และมีความหมายยิง่ ๆ ข้ึน และท่ีสาํคญัทาํใหเ้ราใกลชิ้ดพระองคม์ากข้ึนดว้ย  เพราะทุกคร้ังท่ีเรารับศีลมหาสนิท  

เราสัญญากบัพระวา่เราจะเป็นของพระองคต์ลอดไป 

 

ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้65) 

1. ศีลมหาสนิททาํใหชี้วติเรามีคุณค่าและมีความหมาย 

2. ใหเ้ราหมัน่มารับพระองคใ์นศีลมหาสนิทบ่อย ๆ เพื่อใหพ้ระเยซูเจา้ช่วยใหชี้วติของเรามีคุณค่าและมี

 ความหมายยิง่ ๆ ข้ึน และท่ีสาํคญัทาํใหเ้ราใกลชิ้ดพระองคม์ากข้ึน   

 3. ทุกคร้ังท่ีเรารับศีลมหาสนิท  เราสัญญากบัพระเยซูเจา้วา่เราจะเป็นของพระองคต์ลอดไป  

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัติ  

ก.จงนําอกัษร ก – ฐ ด้านขวามือ มาใส่หน้าหมายเลขให้ถูกต้อง(คู่มือเรียนฯ หนา้ 65) 

  จ  1. ศีลมหาสนิท     ก. ทาํงานของพระเจา้  

  ฉ  2. ช่วยเหลือเรา     ข. ท่ีจะเอาชนะต่อการประจญหรือบาปต่าง ๆ  

 ญ  3. สนบัสนุนเราใหรั้กผูอ่ื้น    ค. ในการประทบัอยูข่องพระเจา้  

  ก  4. เพียรทน      ง. เราจะเป็นของพระเยซูเจา้ตลอดไป 

  ซ 5. ดลใจเรา      จ. ทาํใหชี้วติเรามีคุณค่าและมีความหมาย 

  ฐ 6. มีความยนิดีและสันติสุข    ฉ. ใหส้ามารถดาํเนินชีวติตามท่ีพระตอ้งการ 

  ข 7. ประทานพระหรรษทาน    ช. ชีวติฝ่ายจิตและเสริมกาํลงัเรา 

  ค 8. เขา้ใจธรรมลํ้าลึก     ซ. ใหรู้้จกัพระประสงคข์องพระเจา้ในชีวติเรา 

  ช 9. ศีลมหาสนิทประทาน.............   ญ. เสริมสร้างความเช่ือและชุมชนใหเ้ขม็แขง็ 

  ง 10. คาํสัญญาเม่ือเรารับศีลมหาสนิท   ฎ. เป็นอาหารบาํรุงกาํลงัฝ่ายกายของเรา  

       ฏ. ใหเ้ราเขม้แขง็ ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  

       ฐ. ท่ีรู้วา่พระคริสตป์ระทบัอยูแ่ละจะนาํสวรรคม์าให ้

 

กจิกรรม 

ก่อนทาํกิจกรรมใหน้กัเรียนอ่านพร้อมกนั และควรจดจาํใหไ้ดว้า่ “ศีลมหาสนิททาํให้ชีวติเรามีคุณค่าและมี

ความหมาย” อยา่งไรบา้ง ก่อนระบายสีและตกแต่งภาพใหส้วยงาม(คู่มือเรียนฯ หนา้ 66) 
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กจิกรรมบทที ่23 ศีลมหาสนิททาํให้ชีวติของฉันมคีวามหมาย 

 

ช่ือ.................................................นามสกุล...........................................ช่ือเล่น............ศีล.............................หอ้ง.... 

 

คําส่ัง ใหน้กัเรียนระบายสีและตกแต่งภาพใหส้วยงาม  
 

            

            

            

            

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพยีรทน 

ท่ีจะทาํงานของพระเจา้ 

 

 ช่วยเหลอืเรา 

ใหเ้ราสามารถดาํเนินชีวิต 

ตามท่ีพระตอ้งการ 

 ความยนิดแีละสันตสุิข  

ท่ีรู้วา่พระคริสตป์ระทบัอยู ่

และจะนาํสวรรคม์าให ้

 เข้าใจธรรมลํา้ลกึ  

ในการประทบัอยู ่

ของพระเจา้ 

ดลใจเรา 

ใหรู้้จกั 

พระประสงคข์องพระเจา้ 

ในชีวิตของเรา 

สนับสนุนเราให้รักผู้อืน่  

และเสริมสร้าง 

ความเช่ือของชุมชน 

ใหเ้ขม้แขง็ 

พระหรรษทาน 

ท่ีจะเอาชนะการประจญหรือบาปต่าง  ๆ
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บทที ่24 

ผลของการรับศีลมหาสนิท 

 

จุดประสงค์  

1. เพื่อใหน้กัเรียนรู้วา่ ผลของการรับศีลมหาสนิท ทาํใหเ้ราเป็นหน่ึงเดียวกบัพระเยซูคริสตเจา้และเป็น 

หน่ึงเดียวกบัเพื่อนพี่นอ้งในพระศาสนจกัร 

2. เพื่อใหน้กัเรียนเตรียมตวัไปรับพระเยซูเจา้ในศีลมหาสนิทอยา่งดี โดยการไปเขา้รับศีลอภยับาปก่อนทุก

คร้ังเม่ือเรามีบาปหนกั เพื่อใหเ้ราอยูใ่นฐานะพระหรรษทานซ่ึงเป็นเง่ือนไขสาํคญัในการรับศีลมหาสนิท 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม  

อุปกรณ์  รายช่ือสัตว ์พบัหรือมว้นมาเรียบร้อยแลว้  

  ***แลว้แต่คุณครูจะกาํหนดใหมี้สัตวก่ี์ชนิด และชนิดละก่ีคน  

ดําเนินการ  

1.แจกมว้นกระดาษช่ือสัตวใ์หก้บัผูเ้รียนคนละ 1 อนั และใหผู้เ้รียนเปิดออกดูอยา่งเงียบ ๆ โดยยงัไม่ตอ้งส่งเสียง 

2.บอกกบัผูเ้รียนวา่ หลงัจากไดย้นิสัญญาณ ใหแ้ต่ละคนส่งเสียงร้องตามช่ือสัตวท่ี์จบัได ้และพยายามตามหา   

เพื่อน ๆ ท่ีจบัไดส้ัตวพ์วกเดียวกบัเรา โดยรวมกลุ่มสัตวช์นิดเดียวกนัใหเ้ร็วท่ีสุด เม่ือรวมกลุ่มครบแลว้ให ้    

ปรบมือ   2 คร้ัง แลว้นัง่ลง 
 
ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 
ครูถามนกัเรียนวา่ 

 หากลุ่มยากหรือง่าย  ทาํไม 
 ถือตามกติกาหรือเปล่า 
 เขา้กลุ่มผดิบา้งหรือเปล่า ทาํไม 

สรุป   จุดประสงคข์องเกมน้ีก็คือใหพ้ยายามรวมกลุ่มสัตวช์นิดเดียวกนั เพราะโดยธรรมชาติสัตวจ์ะไม่อยูป่ะปน

กนั 
 

ข้ันที ่3 คําสอน  

 1. เราคริสตชนเกิดจากศีลลา้งบาปเดียวกนั  เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั คือครอบครัวของพระเจา้        

กินปังกอ้นเดียวกนั คือศีลมหาสนิท  เราคงเคยไดย้นิพอ่แม่ตาํหนิลูก ๆ วา่ “กินขา้วหมอ้เดียวกนัแลว้ยงัจะทะเลาะ

กนัอีกหรือ” ทาํไมพอ่แม่จึงวา่เช่นนั้น ก็เพราะวา่คนท่ีกินขา้วหมอ้เดียวกนัหมายถึงคนท่ีอยูใ่นบา้นเดียวกนั นบัเป็น    

พี่นอ้งกนั ตอ้งรักใคร่สามคัคีกนั จะทะเลาะเบาะแวง้กนัไม่ได ้
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 2. เม่ือเรามารับศีลมหาสนิท เราก็มารับปังกอ้นเดียวกนั เราจึงตอ้งรักใคร่สามคัคีและปรองดองกนั        

พระเยซูเจา้ตรัสวา่ “ดังน้ัน ขณะท่ีท่านนาํเคร่ืองบูชาไปถวายยงัพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่าพ่ีน้องของท่านมีข้อ

บาดหมางกับท่านแล้ว จงวางเคร่ืองบูชาไว้หน้าพระแท่น กลับไปคืนดีกับพ่ีน้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวาย

เคร่ืองบูชาน้ัน ” (มธ. 5 :23-24) หมายความวา่พระเจา้จะไม่ทรงพอพระทยัรับเคร่ืองบูชาของเรา ถา้ในใจเรายงัมี 

เร่ืองบาดหมางกบัพี่นอ้งอยู ่ในทาํนองเดียวกนั เราจะกา้วไปรับศีลไดอ้ยา่งไรถา้เรายงัมีเร่ืองโกรธเคืองกบัพี่นอ้ง  

ช่ือศีลมหาสนิทก็บ่งบอกวา่ศีลท่ีทาํใหเ้ราสนิทกนั สนิทกบัพระเจา้และสนิทกบัเพื่อนพี่นอ้ง การไปรับศีลมหา

สนิทโดยท่ียงัแตกแยกกนัจึงขดักบัธรรมชาติของศีลมหาสนิทเป็นอยา่งยิง่ 
 3. องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเช้ือเชิญเราใหรั้บพระองคใ์นศีลมหาสนิท  พระเยซูเจา้บอกกบัเราวา่ “เราบอก  

ความจริงแก่ท่านท้ังหลายว่า  ถ้าท่านไม่กินเนือ้ของบุตรแห่งมนุษย์และไม่ด่ืมโลหิตของ เรา ท่านจะไม่มีชีวิตใน

ตนเอง ผู้ ท่ีกินเนือ้ของเรา และด่ืมโลหิตของเรากมี็ชีวิตนิรันดร” (ยน. 6:53-54) (เทียบ CCC 1384)  
เง่ือนไขในการเขา้รับศีลมหาสนิท เพื่อตอบคาํเช้ือเชิญ ขององคพ์ระเยซูเจา้ เราตอ้งเตรียมตวัเราต่อโอกาส   

ท่ียิง่ใหญ่และศกัด์ิสิทธ์ิน้ี นกับุญเปาโล เตือนเราใหพ้ิจารณามโนธรรมวา่ “ใครท่ีกินปังหรือด่ืมจากถ้วยขององค์

พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร กผิ็ดต่อพระกายและผิดต่อพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ละคนจงพิจารณา

ตนเอง แล้วจึงรับประทานปังและด่ืมจากถ้วย เพราะใครท่ีรับประทานและด่ืมโดยไม่ยอมรับรู้พระกายก็

รับประทานและด่ืมการตัดสินลงโทษตนเอง ” (1 คร. 11:27-29) ใครท่ีรู้ตวัวา่ไดก้ระทาํบาปหนกัตอ้งรับศีลแห่ง

การคืนดีหรือศีลอภยับาป ก่อนเขา้ไปรับศีลมหาสนิท (CCC 1385) 
 ตอ้งอดอาหารตามขอ้กาํหนดของพระศาสนจกัร (เทียบ กฎหมายพระศาสนจกัร ขอ้ 919) ท่าทีทางร่างกาย 

(ไดแ้ก่ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย) ตอ้งแสดงถึงความเคารพ สง่างาม และความช่ืนชมยนิดีในเวลาท่ีพร ะคริสตเจา้

กลายเป็นแขกรับเชิญของเรา(CCC 1387) 
 ดงันั้นเง่ือนไขสาํคญัก่อนรับศีลมหาสนิทก็คือ รับศีลอภยับาปในกรณีมีบาปหนกั และควรอดอาหาร   

ก่อนเขา้ร่วมมิสซาอยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง(ด่ืมนํ้าได)้ 

 4. ผลของการรับศีลมหาสนิท  
ทาํให้เราเป็นหน่ึงเดียวกบัพระเยซูเจ้า  (CCC 1391-1395) 

“ผู้กินเนือ้ของเราและด่ืมโลหิตของเรากด็าํรงอยู่ในเรา และเรากด็าํรงอยู่ในเขา” (ยน. 6:56)  
“เรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใด ผู้ ท่ีกินเนือ้ของเรากจ็ะมีชีวิตเพราะเราฉันน้ัน” (ยน. 6:57)    

-  รักษา เพิ่มเติม และฟ้ืนฟูชีวติพระหรรษทานท่ีไดรั้บจากศีลลา้งบาป  
-  สร้างความรักพระมากยิง่ข้ึน ความรักน้ีป้องกนัเราจากการหลงผดิกระทาํบาปหนกั ตามคาํ 

ชกัชวนของ ปีศาจ และยงัช่วยชาํระบาปเบาได ้

เป็นหน่ึงเดียวกบัพระศาสนจักร (CCC 1396-1400) 
-  เป็นหน่ึงเดียวกบัคริสตชนอ่ืน ๆ 
-  อุทิศตนช่วยคนยากไร้ 
-  สร้างเอกภาพระหวา่งนิกายต่าง ๆ (ท่ีมีศีลบวชและศีลมหาสนิท)  
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 5.ศีลมหาสนิทนอกจากจะเป็นเคร่ืองหมายของความเป็นหน่ึงเดียวกนัแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมือบนัดาลความ

เป็นหน่ึงเดียวนั้นดว้ย หมายความวา่ เม่ือเราไปรับศีลมหาสนิทดว้ยใจศรัทธาบ่อย ๆ ศีลน้ีจะช่วยใหเ้รามีจิตใจรัก

ใคร่คนอ่ืน ๆ ถือวา่คนอ่ืน ๆ เป็นพี่นอ้งของเรามากข้ึน ศีลมหาสนิทจึงเป็นพลงัแห่งความสามคัคี เป็นศูนยร์วม

จิตใจคริสตชนทั้งหลายใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั 
 
ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 68) 

1. ผลของการรับศีลมหาสนิท ทาํใหเ้ราเป็นหน่ึงเดียวกบัพระเยซูคริสตเจา้และเป็นหน่ึงเดียวกบัเพื่อนพี่

 นอ้งในพระศาสนจกัร  

2. ใหเ้ราเตรียมตวัไปรับพระเยซูเจา้ในศีลมหาสนิทอยา่งดี โดยการไปเขา้รับศีลอภยับาปก่อนทุกคร้ังเม่ือ

เรามีบาปหนกั เพื่อใหเ้ราอยูใ่นฐานะพระหรรษทานซ่ึงเป็นเง่ือนไขสาํคญัในการรับศีลมหาสนิท 

 
 

แบบฝึกหัด 
 
จงนําคําตอบในช่องด้านบนนีเ้ติมลงในช่องว่างใหได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้อง 
 
 
 
 
 
1. เม่ือรับศีลลา้งบาป เราเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนัของพระเจา้ และ ศีลมหาสนิท  ทาํใหเ้ราเป็นหน่ึง

เดียวกนั 
2. เม่ือเรารับศีลมหาสนิท เราตอ้งรักใคร่สามคัคีและปรองดองกนั เพราะ เรากินปังกอ้นเดียวกนั 

3. เง่ือนไขสาํคญัก่อนรับศีลมหาสนิทก็คือ  รับศีลอภยับาป ในกรณีมี บาปหนกั และควร อดอาหาร  ก่อนเขา้ร่วม

มิสซาอยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง(ด่ืมนํ้าได)้ 

4. เราควรรับศีลมหาสนิทโดยมีจิตใจรักใคร่ผูอ่ื้น ละทิ้งความโกรธ  เกลียด และ การเป็นศตัรูกนั 

5. ศีลมหาสนิท ทาํใหเ้ราเป็น หน่ึงเดียว  กบั พระเยซูคริสตเจา้   และเป็น หน่ึงเดียว กบั เพื่อนพี่นอ้ง  ในพระ     

ศาสนจกัร 

6. ท่าทีทางร่างกาย เม่ือจะเขา้ไปรับศีลมหาสนิท  ไดแ้ก่ กิริยาท่าทาง  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย   ตอ้งแสดงถึงความ

เคารพ สง่างาม การใหเ้กียรติ และ ความช่ืนชมยนิดี ในเวลาท่ีพระคริสตเจา้กลายเป็น แขกรับเชิญ ของเรา 

 

 

 

เพ่ือนพ่ีน้อง    กินปังก้อนเดียวกัน     ศีลมหาสนิท    รับศีลอภัยบาป     ละทิง้ความโกรธ     บาปหนัก      

ความช่ืนชมยินดี    แต่งกายสุภาพเรียบร้อย     พระบิดา    พระเยซูคริสตเจ้า   การให้เกียรติ    

อดอาหาร   การเป็นศัตรูกัน   แต่งกายให้สมฐานะ   ปรองดองกัน   แขกรับเชิญ   หน่ึงเดียว   
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กจิกรรม 

ระบายสีเร่ือง “ผลของการรับศีลมหาสนิท ” และตกแต่งใหส้วยงาม  ก่อนทาํกิจกรรมใหน้กัเรียนอ่านพร้อมกนั 

และควรจดจาํผลของการรับศีลมหาสนิทใหไ้ด(้คู่มือเรียนฯ หนา้ 70) 
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บทที ่25 

พระศาสนจักรคอืพระกายของพระคริสตเจ้า 

 

จุดประสงค์  

1. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงในพระศาสนจกัรซ่ึงเป็นพระกายของพระคริสตเจา้  

2. เพื่อใหผู้เ้รียนใชพ้ระพรท่ีไดรั้บจากพระเจา้ช่วยเหลือพระศาสนจกัรตามความสามารถ 

 

อุปกรณ์  1.กระดาษ A4 ตดัแบ่งคร่ึง(เตรียมไวส้าํหรับทาํกิจกรรม 2รอบ)  

2.กระดาษชาร์ท วาดภาพพระเยซู(ทาํไว ้2 รอบ) 

3.สีไมห้รือสีเมจิก/กรรไกร 

  4.สก็อตเทป    

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม   (ใหเ้วลา 7-10 นาที) 

1.แจกกระดาษA4ใหเ้ด็ก ๆ คนละคร่ึงแผน่/สีไมห้รือสีเมจิก 2 คนต่อ 1กล่อง 

2.ใหเ้ด็ก ๆ เขียนหรือวาดสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นตวัตนนกัเรียน เช่น คนท่ีชอบเตะฟุตบอล ก็อาจวาดรูป

ฟุตบอล  บางคนอาจชอบดอกไม ้ ตน้ไม ้  ดวงดาวฯลฯ  ก็ใหว้าดออกมาเป็นรูปภาพ และตกแต่งใหส้วยงาม 

3.เม่ือเด็ก ๆ ทาํสัญลกัษณ์ของตนเองเสร็จแลว้ ใหน้าํไปติดท่ีกระดาษชาร์ตภาพพระเยซูเจา้ท่ีติดไวบ้นกระดาน โดย

ใหเ้ด็ก ๆ เลือกติดตามส่วนต่าง ๆ ของภาพไดเ้ลย ใครอยากเป็นมือก็ติดตรงมือ ใครอยากเป็นหวัใจก็ติดตรงหวัใจ 

ใครอยากเป็นตา เป็นจมูก เป็นปาก ก็นาํไปติดตรงส่วนนั้น 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์  

ครูถามเด็ก โดยสุ่มถามตามสัญลกัษณ์ท่ีติดบนภาพพระเยซูสัก 4-5 ภาพ  

 สัญลกัษณ์น้ีเป็นของใคร 

 ทาํไมหนูถึงวาดสัญลกัษณ์น้ีแทนตวัหนู 

 ทาํไมจึงเลือกติดลงบนส่วนน้ีของภาพ 

(หรือขออาสาสมคัรจากเด็ก ๆ ใครตอ้งการมานาํเสนอสัญลกัษณ์ของตนเอง) 

สรุป เราแต่ละคนเป็นส่วนต่าง ๆ ในพระกายของพระเยซูเจา้ ดงันั้นเราจึงเป็นส่วนหน่ึงของพระศาสนจกัร 

เพราะพระศาสนจกัรคือพระกายของพระเยซู  
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ข้ันที ่3 คําสอน  

 1. ศีลมหาสนิท ทาํใหเ้ราเขา้เป็นหน่ึงเดียวกบัพระเยซูเจา้ และมิใช่เพียงแต่เราเท่านั้นท่ีเป็นหน่ึงเดียวกบั

พระคริสต ์เรายงัเป็นหน่ึงเดียวกบัเพื่อนพี่นอ้งอ่ืน ๆ อีกดว้ย พระเยซูเจา้ทรงทาํใหเ้ราเป็นหน่ึงเดียวกบัพระองคท์าง

ศีลมหาสนิท ตามท่ีพระวรสารโดยนกับุญยอห์นไดก้ล่าวไวว้า่ “ผู้ ท่ีกินเนือ้ของเราและด่ืมโลหิตของเรา กด็าํรงอยู่

ในเรา และเรากด็าํรงอยู่ในเขา” (ยน. 6:56) 

 2. ก่อนอ่ืนเรามาทบทวนกนัสักนิดวา่ เราไดเ้ขา้เป็นสมาชิกคนหน่ึงในพระกายทิพยข์องพระเยซูเจา้โดย

ทางศีลลา้งบาป และจากศีลลา้งบาปน่ีเองท่ีทาํใหเ้รากลายเป็นสมาชิกของพระศาสนจกัร และรวมเป็นหน่ึงเดียวกบั

ประชากรของพระเจา้คนอ่ืน ๆ ในพระกายทิพยข์องพระเยซูคริสตเจา้( CCC 1267-1270) เราจะมาดูกนัวา่ ทาํไมเรา

จึงเรียกพระศาสนจกัรและสมาชิกทุกคนของพระศาสนจกัรวา่เป็นพระกายของพระคริสต ์“มีปังก้อนเดียว แม้ว่าจะ

มีหลายคนเรากเ็ป็นกายเดียวกัน เพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกัน ” (1 คร. 10:17) นกับุญเปาโลได้

สอนเราวา่ เราผกูพนัเป็นหน่ึงเดียวกนัโดยอาศยัศีลมหาสนิท การท่ีเราเขา้เป็นหน่ึงเดียวกบัพระคริสตเจา้น้ี ช่วย

หล่อเล้ียงจิตใจของเรา ทั้งตวัเราแต่ละคนและกบับุคคลอ่ืนๆ ดว้ย  

3. ใหเ้ราเปิดพระคมัภีร์ 1 คร. 12:12-30 การเปรียบเทียบกบัร่างกาย(ใหน้กัเรียนไดอ่้านและศึกษาไปพร้อม 

ๆ กนัทีละขอ้อยา่งชา้ ๆ) นกับุญเปาโลกล่าวไวว้า่ พระศาสนจกัรเหมือนกบัร่างกายมนุษย ์โดยมีพระคริสตเจา้ทรง 

เป็นศีรษะ และเราแต่ละคนในฐานะท่ีเราเป็นพระกาย  บรรดาผูซ่ึ้งรับศีลมหาสนิทนั้น  รวมเป็นหน่ึงเดียวกนักบั

พระคริสตเจา้อยา่งใกลชิ้ด โดยอาศยัการรับศีลมหาสนิท  พระคริสตเจา้ทรงรวมเขาเหล่านั้นกบัผูมี้ความเช่ือทั้งปวง

ใหเ้ป็นกายเดียวคือพระศาสนจกัร การรับศีลมหาสนิทฟ้ืนฟู ทาํใหเ้ขม้แขง็ ทาํใหก้ารเขา้สังกดักบัพระศาสนจกัร

ลึกซ้ึง ซ่ึงทาํใหเ้ป็นจริงข้ึนแลว้โดยทางศีลลา้งบาป  ในศีลลา้งบาปนั้นเรารวมเขา้เป็นกายเดียวกนั (เทียบ 1  คร. 

12:13)  ศีลมหาสนิททาํใหก้ารเรียกน้ีเป็นจริง กล่าวคือ "ถ้วยถวายพระพรซ่ึงเราใช้ขอบพระคุณพระเจ้าน้ัน มิได้ทาํ

ให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสตเจ้าหรือ ? และปังท่ีเราบิน้ันมิได้ทาํให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของ

พระคริสตเจ้าหรือ ? เพราะมีปังก้อนเดียว พวกเราแม้ว่าจะมีหลายคนกเ็ป็นกายเดียวกัน เราทุกคนมีส่วนร่วม

รับประทานปังก้อนเดียวกัน" (1 คร. 10:16-17) (CCC 1396) 

4. ในฐานะท่ีเราเป็นพระกายของพระคริสตเจา้ เราไดรั้บเรียกใหสื้บทอดงานของพระเยซูเจา้ในโลกน้ีดว้ย 

เป็นพนัธกิจแรกเร่ิมท่ีเราไดรั้บจากศีลลา้งบาป โดยอาศยัศีลลา้งบาป เรารวมเขา้กบัพระศาสนจกัร ทาํใหค้ริสตชน   

มีความสามารถและมีภาระหนา้ท่ีท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ โดยอาศยัการมีส่วนร่วมท่ีมีชีวติชีวาในพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ   

ของพระศาสนจกัร  และ "ใชส้ังฆภาพ" แห่งศีลลา้งบาป  "ดว้ยการครองชีพอยา่งศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นพยานยนืยนัถึง

ความรัก... ดว้ยการออกแรงทาํกิจกรรมแสดงเมตตาจิต" (เทียบ พระศาสนจกัร ขอ้ 10) (CCC 1273) 
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ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 71) 

1. เราแต่ละคนเป็นส่วนหน่ึงในพระศาสนจกัร ซ่ึงเป็นพระกายของพระคริสตเจา้ 

2. เราทุกคนไดรั้บความสามารถและพระพรจากพระเจา้แตกต่างกนั เพื่อช่วยเหลือพระศาสนจกัรตาม

 ความพระพรและความสามารถท่ีเราไดรั้บมา 

 

 

ข้ันที ่4  ปฏิบัติ 

ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง(คู่มือเรียนฯ หนา้ 71) 

1.เราไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกของพระศาสนจกัร และเป็นพระกายทิพยข์องพระเยซูคริสตเจา้โดยทางไหน 

ตอบ ศีลลา้งบาป  

2.นกับุญเปาโลไดส้อนเราในบทจดหมายของท่าน วา่เราผกูพนัเป็นหน่ึงเดียวกนัดว้ยส่ิงใด 

ตอบ ทางศีลมหาสนิท  

3.เราแต่ละคนเป็นอวยัวะต่างๆ ในร่างกาย โดยมีใครเป็นศีรษะ 

ตอบ มีพระเยซูคริสตเจา้เป็นศีรษะ 

4.เพราะเหตุใดจึงกล่าววา่ “พวกเราแม้ว่าจะมีหลายคนกเ็ป็นกายเดียวกัน” (1คร 10:16-17) 

ตอบ เพราะเรากิน ปังกอ้นเดียวกนั 

5.พนัธกิจแรกเร่ิมท่ีเราไดรั้บจากศีลลา้งบาปคืออะไร 

ตอบ ไดรั้บเรียกใหสื้บทอดงานของพระเยซูเจา้ มีภาระหนา้ท่ีท่ีจะรับใชพ้ระเจา้  มีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ 

อยา่งมีชีวติชีวา  เป็นพยานยนืยนัถึงความรัก  ดว้ยการออกแรงทาํกิจกรรมแสดงเมตตาจิต 

 

ข.กจิกรรม 

วจนพธีิกรรม “พระกายทพิย์” (คู่มือเรียนฯ หนา้ 72) 

 

เพลง “ดวงตาน้อย ๆ นี”้  อลับั้ม ทาํด้วยความรัก (คู่มือเรียนฯ หนา้ 71) 

ดวงตานอ้ย ๆ น้ี จอ้งมองพระองค ์   หูนอ้ย ๆ น้ี ใชฟั้งวาจาพระองค์  

แขนเล็ก ๆ น้ีใชท้าํงานทุกๆ วนั   ขาเล็ก ๆ น้ีใชเ้ดินตามทางพระองค ์

 ล้ินนอ้ย ๆ น้ีมีไวพ้ดูความจริง  ใจนอ้ย ๆ น้ีมีไวเ้พื่อรักพระองค์  

 ส่ิงนอ้ย ๆ น้ีขอมอบถวายพระองค ์ โปรดใหจ้ริงใจซ่ือสัตยแ์ละรักพระองค ์

 

1. เปิดเพลงใหเ้ด็กฟังสัก 2 รอบ เพื่อใหเ้ด็กคุน้กบัทาํนองเพลง  

2. จากนั้นสอนใหเ้ด็กร้องตามทีละท่อนจนจบเพลง และร้องทั้งเพลงอีก 2 – 3 รอบ จนร้องไดถู้กจงัหวะและทาํนอง 
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วจนพธีิกรรม “พระกายทพิย์” 

อุปกรณ์  1.กระดาษ A4 ท่ีตดัคร่ึงเตรียมไวแ้ลว้ / สก็อตเทป 

  2.กระดาษชาร์ทวาดรูปพระเยซู หรือสามารถวาดบนกระดานไวทบ์อร์ดไดถ้า้คุณครูสามารถ 

  3.พระคมัภีร์พร้อมท่ีวางพระคมัภีร์ (เปิด  1คร 12:12-30ไว)้ 

  4.ผา้ขาว(ถา้มีหรือสามารถหาไดง่้าย /เทียน 1 คู่ หรือ 1 แท่ง/ไฟเช็ค  

 

1. ติดกระดาษชาร์ตภาพพระเยซูเจา้ไวบ้นกระดาน หรือสามารถวาดบนกระดานไวทบ์อร์ดไดถ้า้คุณครูสามารถ 

2. แจกกระดาษA4ใหเ้ด็ก ๆ คนละคร่ึงแผน่/สีไมห้รือสีเมจิก 2 คนต่อ 1กล่อง ถา้มีพอใหค้นละ 1  กล่อง 

 

ให้นักเรียนพยายามอยู่ในความเงียบให้มากทีสุ่ดในขณะทาํกจิกรรมนี ้ เพราะเรากาํลงัอยู่ในบรรยากาศแห่งการ

ภาวนา ดังน้ันเราต้องตั้งใจทาํอย่างดีเพราะพระเยซูเจ้ากาํลงัเฝ้ามองเราอยู่  

 

เด็ก ๆ ไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่ เราไดรั้บหนา้ท่ีในการรับใชพ้ระเจา้และเป็นพยานยนืยนัถึงความรักของพระองค ์         

ใหเ้ด็ก ๆ เขียนขอ้ตั้งใจในการรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก และใหเ้ราดูสิวา่ เราจะสืบทอดงานของพระเยซูเจา้โดยเรา 

จะเป็นดวงตาใหพ้ระองคไ์ดอ้ยา่งไร หรือเราจะเป็นมือ  เป็นเทา้  ของพระองคไ์ดอ้ยา่งไรและตกแต่งใหส้วยงาม

(ใหเ้ด็กจดขอ้ตั้งใจลง สมุดดว้ยเพื่อเป็นการเตือนตนเอง) ใหเ้วลาในการเขียนขอ้ตั้งใจและตกแต่ง 3-5 นาที ขณะท่ี

เด็ก ๆ กาํลงัทาํงานส่วนตวั คุณครูและผูช่้วยจดัสถานท่ีสาํหรับทาํวจนพิธีกรรมและจุดเทียนไว ้และติดภาพ       

พระเยซูเจา้บนกระดาน 

3. เม่ือเด็ก ๆ ทาํเสร็จหมดทุกคนแลว้ คุณครูเชิญใหเ้ด็กทุกคนยนืข้ึน  

 

4. คุณครูนํา :  

เด็ก ๆ ท่ีรัก พระเยซูเจา้ทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจกัร และมีเราแต่ละคนเป็นอวยัวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายของ

พระองค ์วนัน้ีพระองคม์าเชิญชวนเราใหท้าํภารกิจของพระองค ์ใหเ้ราอ่านบทความท่ีเราจดลงสมุดเม่ือสักครู่น้ี

พร้อม ๆ กนั   “วนัน้ี พระเยซูเจา้ผูท้รงกลบัฟ้ืนคืนพระชนมชีพ  

   ประทบัอยูท่่ามกล่างเราและพระองคย์งัคงตอ้งการเราแต่ละคน  

   พระองคท์รงตอ้งการ “ดวงตา” ของเรา เพื่อท่ีจะ “มองดู” ต่อไป 

   พระองคท์รงตอ้งการ “มือ” ของเรา เพื่อ “ทาํงาน” ต่อไป 

   พระองคท์รงตอ้งการ “ดวงใจ” ของเรา เพื่อท่ีจะ “รัก” ต่อไป 

   และพระองคท์รงตอ้งการตวั “เราทั้งครบ”  

   เพื่อ “เสริมสร้างพระกาย” ของพระองคต่์อไป  

   ซ่ึงก็คือ พระศาสนจกัร นั้นเอง  
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5. จากนั้นใหน้กัเรียนทยอยกนันาํขอ้ตั้งใจไปติดไวต้ามส่วนต่าง ๆ บนภาพของพระเยซูเจา้ ดว้ยความตั้งใจ แต่ยงัอยู่

ในบรรยากาศของความเงียบ สงบ บรรยากาศแห่งการภาวนา 

 จบดว้ยการร้องเพลง “ดวงตาน้อย ๆ นี”้  พร้อมกนั 2 รอบ   

 สวดบทภาวนา ข้าแต่พระบิดา..... สิริพงึมี...... และทาํสําคัญมหากางเขน  

 เพื่อเป็นการเสร็จส้ินวจนพิธีกรรม 
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บทที ่26 

กระแสเรียกในพระศาสนจักร 

 

จุดประสงค์  

1. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วา่กระแสเรียกมีสองแบบ(พระสงฆ/์นกับวช และกระแสเรียกฆราวาส) 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัวา่ พระเจา้เป็นผูป้ระทานกระแสเรียกใหแ้ก่มนุษย ์

3. เพื่อใหผู้เ้รียนพยายามตอบสนองต่อกระแสเรียกท่ีพระเจา้ประทานให ้อาศยัการภาวนา การเรียนรู้และ

การฝึกฝน 

 

อุปกรณ์  1พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ตามจาํนวนผูเ้รียน  

  2.กระดาษ A4 หนา้เดียว  

  3.ใบงานเร่ืองพระพรพิเศษ  

4.ปากกาหรือดินสอ 

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม   

1.แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน 

2.แจกกระดาษ A4 หนา้เดียวใหก้ลุ่มละ 1 แผน่ 

3.ใหเ้ขียนประโยชน์ของส่ิงของดงัต่อไปน้ี 

 - ประโยชน์ของนํ้า  - ประโยชน์ของไฟ - ประโยชน์ของกระดาษหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

    และใหเ้วลาในการเขียนประโยชน์ของส่ิงต่าง ๆ ภายใน 30 วนิาที เม่ือจบแต่ละอยา่งใหผู้น้าํหรือผูช่้วยตรวจเช็ค  

    วา่เป็นประโยชน์ท่ีใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ และข้ึนคะแนนตามรายการท่ีผูเ้รียนเขียนมา  

4.ขั้นต่อไป ใหเ้ขียนวา่อาชีพท่ีจะพดูถึงต่อไปน้ี มีหนา้ท่ีทาํอะไรบา้ง หรือวา่ทาํประโยชน์อะไรใหส้ังคม 

   ไดบ้า้ง 

 - หมอมีหนา้ท่ีอะไร - พยาบาลมีหนา้ท่ีอะไร  - ครูหรืออาจารยมี์หนา้ท่ีอะไร   

และอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีคุณครูตอ้งการถามเด็ก 

ใหเ้วลาในการเขียนหนา้ท่ีแต่ละอาชีพ 10 วนิาที แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มรายงาน ของใครถูกตอ้งใหข้ึ้นคะแนนตาม

รายการท่ีเขียน 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์  

ใหม้าดูพร้อม ๆ กนั โดยคุณครูอาจย ํ้าใหเ้ด็ก ๆ ช่วยกนับอกประโยชน์ของนํ้า ไฟ หนงัสือพิมพ ์พร้อม ๆ กนั 
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คุณครูถามเพิ่มเติมวา่ ถา้โลกเราไม่มีนํ้า ไม่มีไฟ ไม่มีอากาศ หรือส่ิงต่างๆ จะเป็นอยา่งไร คุณครูอาจเขียน

คาํตอบข้ึนบนกระดาน 

ถามเด็ก ๆ ถึงหนา้ท่ีการงานต่าง ๆ ท่ีเด็กเขียนไปแลว้ เช่น หมอ พยาบาล ตาํรวจ พอ่คา้แม่คา้  ชาวสวนฯลฯ ถา้ไม่มี

คนเหล่าน้ีโลกเราจะเป็นอยา่งไร  

 ไม่มีหมอ ก็ไม่มีใครช่วยรักษาคนเจบ็ป่วย ไม่มีใครคอยคิดคน้ยารักษาโรค ฯลฯ 

 ไม่มีพยาบาล ไม่มีใครช่วยปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้เม่ือคนไขจ้ะมาพบหมอ หรือซกัประวติัคนไข ้ฯลฯ  

 ไม่มีตาํรวจ ไม่มีใครคอยจบัผูร้้าย หรือคอยดูแลใหค้วามสงบสุขใหก้บัประชาชน ฯลฯ  

 ไม่มีครู ไม่มีใครสอนหรืออบรมเด็กๆ และก็จะไม่มีอาชีพต่าง ๆ เกิดข้ึน เพราะครูหรืออาจารยเ์ป็น

ผูส้ร้างศิษยใ์หศิ้ษยมี์อาชีพ  

ฯลฯ และอ่ืน ๆ ท่ีคุณครูเห็นสมควรจะถาม 

 

สรุป ทุกหนา้ท่ีการงานต่างก็มีคุณค่าและมีความสาํคญั เพื่อเสริมสร้างใหโ้ลกน้ีสมบูรณ์  

  

ข้ันที ่3 คําสอน  

1. แต่ละอาชีพก็จะมีการทาํหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น หมอมีหนา้ท่ีในการดูแลรักษาคนไข ้คนเจบ็ใหห้าย

จากโรค ไม่เปิดเผยประวติัผูป่้วยโดยไม่จาํเป็น มีจรรยาบรรณ รักษาจนสุดความสามารถ  พยาบาลก็มีหนา้ท่ีซกั

ประวติัคนไขเ้ม่ือมีคนไขม้ารับการรักษา ตรวจวดัความดนั-ชีพจร  เจาะเลือด   ทาํแผล ฉีดยา ครูหรืออาจารยก์็มี

หนา้ท่ีในการอบรมสั่งสอนใหลู้กศิษยเ์ป็นคนดี เลือกทาํในส่ิงดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ใหมี้ความ

ขยนั ตั้งใจเรียน แนะนาํหนทางท่ีดีและถูกตอ้ง ไม่ลาํเอียงและถ่ายทอดวชิาความรู้ใหอ้ยา่งเตม็ท่ี ส่ิงเหล่าน้ีคือหนา้ท่ี

ของอาชีพท่ีกล่าวมาขา้งตน้(ผูอ้บรมอาจถามและใหเ้ด็กช่วยกนัตอบก็ได)้ 

2. พระเจา้ทรงเรียกคนจากอาชีพต่าง ๆ ใหม้ามีส่วนร่วมในพระอาณาจกัรของพระองค ์สาํหรับคริสตชน 

เราเช่ือวา่ พระเจา้เป็นผูป้ระทานพระพรแห่งการรับใชท่ี้แตกต่างกนัไป ตามความเหมาะสมของแต่ละคน เพื่อ

ช่วยเหลือและส่งเสริมกนัและกนั  เรารู้ไดอ้ยา่งไร ก็ในพระคมัภีร์มีกล่าวไว้   เปิดพระคมัภีร์ 1คร 12:4-11  พระพร

พิเศษมีจุดประสงคเ์ดียวกนั และขอ้ 28-30 

“พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียว  มีหน้าท่ีหลายอย่างต่างกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียง

องค์เดียว กิจการมีหลายอย่าง แต่มีพระเจ้าพระองค์เดียวผู้ทรงกระทาํทุกอย่างในทุกคน  พระจิตเจ้าทรงแสดง

พระองค์ในแต่ละคนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม พระจิตเจ้าประทานถ้อยคาํท่ีปรีชาแก่คนหน่ึง พระจิตเจ้าประทาน

ถ้อยคาํท่ีรอบรู้แก่อีกคนหน่ึง พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน ประทานความเช่ือแก่อีกคนหน่ึง พระจิตเจ้าพระองค์

เดียวกันประทานพระพรบาํบัดรักษาโรค ประทานอาํนาจทาํอัศจรรย์ให้อีกคนหน่ึง ประทานให้อีกคนหน่ึงประกาศ

พระวาจา ให้อีกคนหน่ึงรู้จักจาํแนกจิตต่างๆ ให้อีกคนหน่ึงพูดภาษาท่ีไม่มีใครเข้าใจ และให้อีกคนหน่ึงตีความ

อธิบายความหมายของภาษาน้ันได้ พระพรพิเศษท้ังมวลเป็นผลงานจากพระจิตเจ้าพระองค์เดียว ผู้ทรงแจกจ่าย   
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พระพรต่าง  ๆ ให้แต่ละคนตามท่ีพอพระทัย  พระเจ้าทรงแต่งต้ังบางคนให้ทาํหน้าท่ีต่าง  ๆ ในพระศาสนจักร คือ 

หน่ึงให้เป็นอัครสาวก สองให้เป็นประกาศก และสามให้เป็นครูอาจารย์ ต่อจากน้ัน คือผู้มีอาํนาจทาํอัศจรรย์ 

ผู้ รักษาโรค ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปกครองและผู้พูดภาษาท่ีไม่มีใครเข้าใจ  ทุกคนเป็นอัครสาวกหรือ ทุกคนเป็นประกาศก

หรือ ทุกคนเป็นครูอาจารย์หรือ ทุกคนเป็นผู้ทาํอัศจรรย์หรือ  ทุกคนบาํบัดโรคได้หรือ ทุกคนพูดภาษาท่ีไม่มีใคร

เข้าใจหรือ ทุกคนเป็นผู้ตีความอธิบายความหมายของภาษาน้ันหรือ” 

 3. แต่กระแสเรียกไม่ใช่อาชีพ กระแสเรียกเป็นพระพรท่ีพระเจา้ประทานใหก้บัมนุษย ์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2  

ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ กระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ ์และกระแสเรียกฆราวาส   

ดงันั้น ใหเ้ราสวดภาวนาต่อพระเจา้บ่อย ๆ ขอความสวา่งจากพระเจา้ เพื่อใหเ้รารู้วา่พระเจา้ทรงตอ้งการให้

เราเป็นอะไร ทาํอะไร และเราตอ้งพยายามพฒันา ฝึกฝนเพื่อใหพ้ระพรของพระเจา้ท่ีประทานใหก้บัเรานั้นเกิดผล

ต่อวญิญาณของเรา และต่อผูอ่ื้นดว้ย 

 

ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 74) 

1. กระแสเรียกมีสองแบบ พระสงฆ/์นกับวช และกระแสเรียกฆราวาส 

2. พระเจา้เป็นผูป้ระทานกระแสเรียกใหแ้ก่มนุษย ์

3. ใหเ้ราพยายามตอบสนองต่อกระแสเรียกท่ีพระเจา้ประทานให ้อาศยัการภาวนา การเรียนรู้และการ

ฝึกฝน 

 

 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัติ  

ก.จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง(คู่มือเรียนฯ หนา้ 74) 

1.ใครเป็นผูป้ระทานพระแสเรียกใหก้บัมนุษย ์

ตอบ พระเจา้เป็นผูป้ระทานกระแสเรียกใหแ้ก่มนุษย์  

2.กระแสเรียกแบ่งเป็นก่ีประเภท ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

ตอบ กระแสเรียกแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  1.กระแสเรียกพระสงฆ ์ 2.กระแสเรียกฆราวาส  

3.เราสามารถตอบสนองต่อกระแสเรียกท่ีพระเจา้ประทานใหก้บัเราไดอ้ยา่งไร 

ตอบ เราสามารถตอบสนองต่อกระแสเรียกท่ีพระเจา้ประทานใหก้บัเรา โดยการอาศยัการภาวนา การเรียนรู้และ

การฝึกฝน 
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ข.กจิกรรม 

ใบงานเร่ือง “กระแสเรียกในพระศาสนจักร”  ทาํคนเดียวหรือทาํเป็นคู่ก็ได ้

1. ใหอ่้านพระคมัภีร์ 1 คร 12:4-11 แลว้คน้หาวา่  

 - ใครเป็นผูป้ระทานพระพรพิเศษนั้น  ใหเ้ขียนลงไปในช่อง  ผู้ประทานพระพร   

 - และพระพรท่ีแตกต่างกนันั้นมีอะไรบา้งใหเ้ขียนลงไปในช่อง  พระพรพเิศษ 

 - พร้อมเขียนดว้ยวา่พระพรพิเศษนั้นอยูใ่นขอ้ใดเขียนลงในช่อง พระคัมภีร์บทที ่ข้อที ่

2. ใหเ้วลาทาํประมาณ 5-7 นาที จากนั้นขออาสาสมคัรออกมารายงาน หรือเรียกคนใดคนหน่ึงออกมา 

3. เม่ือรายงานเสร็จแลว้ ใหอ่้านพระคมัภีร์บทน้ีพร้อมกนัอีกรอบ 

 

พระพรจากพระจิตเจ้า  บทจดหมายจากนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที ่1 

 ผู้ประทานพระพรพเิศษ พระพรพเิศษ พระคมัภีร์บททีข้่อที่ 

ตัวอย่าง        พระจิตเจา้ ประทานถอ้ยคาํท่ีปรีชา บทท่ี 12 ขอ้ 8 
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บทที ่27 

เราเป็นธรรมทูตน้อย ๆ ของพระเยซูเจ้า 

 

จุดประสงค์  

 1. เพื่อใหน้กัเรียนรู้วา่นกัเรียนเป็นผูร่้วมงานกบัพระเยซูเจา้ในฐานะธรรมทูตนอ้ยๆ ของพระองค์  

2. เพื่อใหน้กัเรียนอ่านพระคมัภีร์บ่อย ๆ โดยเฉพาะพระวรสารเพื่อจะไดรู้้จกัชีวติและคาํสั่งสอนของ      

พระเยซูเจา้มากข้ึน 

3. เพื่อสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตใหก้บัเด็ก ๆ ใหพ้วกเขาสามารถประกาศความเช่ือของ  ตนเองแก่ผูอ่ื้น      

ไดอ้ยา่งเขม้แขง็และถูกตอ้ง 

 

อุปกรณ์  1.ภาพฟิวเจอร์บอร์ดภาคพนัธสัญญาใหม่ เท่าจาํนวนนกัเรียน 

  2.พระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่ เท่าจาํนวนนกัเรียน  

 

ข้ันที ่1 กจิกรรม  

1.แจกภาพฟิวเจอร์บอร์ดใหก้บัเด็กคนละ 1 ภาพ หรือใหเ้ด็ก ๆ เลือกภาพเองก็ได ้ 

2.แจกพระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่ใหเ้ด็กคนละ 1 เล่ม 

3.ใหเ้ด็กดูโคด๊พระคมัภีร์ท่ีปรากฏดา้นล่างของรูป ใหเ้ปิดและอ่านเร่ืองราวท่ีตรงกบัภาพท่ีไดน้ั้น พยายามใหเ้ด็ก

อ่านและจดจาํเร่ืองราวใหไ้ด ้

4.ใหเ้วลาประมาณ 10 นาที หลงัจากนั้นขออาสาสมคัรหรือใชก้ารสุ่มเลือกเด็กสัก  3 – 4 คน ออกมาแบ่งปันภาพ    

ท่ีได ้วา่เป็นเร่ืองราวตอนใดในพระคมัภีร์ ใหเ้ด็กลองเล่าใหฟั้งโดยไม่ตอ้งใชพ้ระคมัภีร์ 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์  

คุณครูถามนกัเรียน 

 มีใครบา้งท่ีเห็นภาพคร้ังแรกแลว้สามารถเล่าเร่ืองราวจากภาพไดเ้ลย 

 และใครบา้งท่ีเห็นภาพแลว้ไม่รู้วา่เป็นภาพอะไร 

 ภาพท่ีเราแต่ละคนไดรั้บน้ีเป็นภาพท่ีพดูถึงหรือกล่าวถึงใคร(พระเยซู) 

 ถา้เราไม่รู้วา่ภาพท่ีเราไดน้ั้นพระเยซูเจา้กาํลงัทาํอะไร  เราสามารถอ่านไดจ้ากท่ีไหน(พระคมัภีร์) 

บางคนอาจจะคุน้เคยกบัภาพท่ีได ้แต่บางคนอาจจะไม่รู้วา่ภาพน้ีมีรายละเอียดหรือเร่ืองราวเป็นอยา่งไร ซ่ึงเรา

สามารถอ่านและศึกษาเร่ืองราวของพระเยซูเจา้ได ้ในพระวรสาร ซ่ึงมี 4 เล่ม  

สรุป ถา้เราอยากเป็นธรรมทูตนอ้ย ๆ เพื่อประกาศพระวาจาหรือประกาศถึงเร่ืองราวของพระเยซูเจา้                 

เราจาํเป็นตอ้งรู้ราวของพระองค ์ ซ่ึงมีบนัทึกไวใ้นพระวรสาร 
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ข้ันที ่4 คําสอน  

 1. ความหมายของ “ธรรมทูต”  หมายถึง ผู้ทีท่าํหน้าทีป่ระกาศศาสนาหรือประกาศเร่ืองของพระเจ้า หรือ

ผู้แพร่ธรรม  เม่ือเราเป็นธรรมทูตนอ้ย ๆ ของพระเจา้ เราก็เป็นผูแ้พร่ธรรมตวันอ้ย ๆ ของพระองค ์หรือจะใชค้าํวา่ 

“ยวุธรรมทูต” ก็ไม่ผดินกั 

2.เราทุกคนเม่ือรับศีลลา้งบาป  เรามีหนา้ท่ีในการเป็นประกาศก  เราตอ้งประกาศพระวาจาและคาํสั่งสอน

ของพระเจา้ พระคริสตเจา้ไดท้รงส่งบรรดาอคัรสาวกไป เพื่อประกาศเทศน์สอน “พระนามของพระองค์ ” พวกเขา 

“จะตอ้งประกาศในพระนามของพระองคใ์หน้านาชาติไดก้ลบัใจ ”  (ลก . 24:47) “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอน

นานาชาติใหม้าเป็นศิษยข์องเรา ทาํพิธีลา้งบาปใหเ้ขา เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต ” (มธ. 28:19) 

(CCC 1122)   

 แต่มิไดห้มายความวา่เราจะตอ้งออกไปประกาศต่อหนา้สาธารณชน เพราะเรายงัเป็นเด็ก ส่ิงท่ีเราสามารถ

ทาํไดใ้นการร่วมงานกบัพระเยซูในการเป็นธรรมทูตนอ้ย ๆ ของพระองค ์ก็คือ เรียนรู้จกัชีวติและคาํสั่งสอนของ

พระองค ์และนาํเอาคาํสั่งสอนนั้นมาพยายามปฏิบติัในชีวติประจาํวนั วนัละเล็กวนัละนอ้ย ยิง่เราไดรั้บพระเยซูเจา้

ในศีลมหานิทแลว้ เรายิง่ตอ้งเป็นเหมือนองคพ์ระเยซูเจา้อีกผูห้น่ึงท่ามกลางเพื่อนพี่นอ้ง  ปฏิบติัในส่ิงท่ีดีมีนํ้าใจ  

กบัผูอ่ื้น ใหอ้ภยัและกลา้ท่ีจะพดูถึงพระเยซูเจา้ใหเ้พื่อน ๆ ฟัง ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัอยา่งใหก้บัเพื่อน ๆ หรือคนอ่ืน ๆ 

ไดเ้ห็น ไดส้ัมผสั และจะไดมี้ความปรารถนาท่ีจะมารู้จกัพระเยซูเจา้ผูใ้จดี และอยากเลียนแบบอยา่งพระองค ์     

มากข้ึน 

2.เรารับรู้เร่ืองราวของพระเยซูเจา้ไดใ้นพระวรสารซ่ึงมีทั้งหมด 4 เล่ม คือ พระวรสารของนกับุญมทัธิว  

นกับุญมาระโก  นกับุญลูกา  และนกับญยอห์นอคัรสาวก  

 3.หนงัสือพระวรสารไม่ใช่หนงัสือชีวประวติัของพระเยซูเจา้ แต่เป็นหนงัสือท่ีบนัทึกชีวติและคาํสั่งสอน

ของพระองค ์ในขณะท่ีปฏิบติัภารกิจในโลกน้ี  ถา้เราอยากรู้จกัชีวติของพระเยซูเจา้ เราจาํเป็นตอ้งอ่านพระวรสาร 

เพราะในพระวรสารจะบอกเราถึงเร่ืองราวของพระเยซูเจา้ทุกอยา่ง ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสด็จกลบัคืนพระชนมชีพ

รวมถึงคาํสั่งสอนของพระองคด์ว้ย 

 

ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 76) 

 1. เราเป็นผูร่้วมงานกบัพระเยซูเจา้ในฐานะธรรมทูตนอ้ย ๆ ของพระองค์  

2. ใหเ้ราอ่านพระคมัภีร์บ่อย ๆ โดยเฉพาะพระวรสารเพื่อจะไดรู้้จกัชีวติและคาํสั่งสอนของพระเยซูเจา้  

มากข้ึน 

3. เราสามารถประกาศความเช่ือของตนเองแก่ผูอ่ื้นไดใ้นฐานะธรรมทูตนอ้ย ๆ ของพระเจา้โดยการปฏิบติั

ในส่ิงท่ีดี  มีนํ้าใจกบัผูอ่ื้น ใหอ้ภยัและกลา้ท่ีจะเล่าเร่ืองราวของพระเยซูเจา้ใหเ้พื่อน ๆ ฟัง 
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ข้ันที ่4 ปฏิบัติ  

ก.จงเติมคําลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้อง(คู่มือเรียนฯ หนา้ 77) 

1.เราสามารถเป็นผูร่้วมงานกบัพระเยซูเจา้ในฐานะ ธรรมทูตนอ้ย ๆ ของพระองค ์

2.ธรรมทูตนอ้ย ๆ ของพระเยซูเจา้หมายถึง ผูแ้พร่ธรรมตวันอ้ย ๆ ของพระองค ์

3.เราสามารถรู้เร่ืองราวของพระเยซูเจา้ไดจ้าก พระวรสาร 

 

ข.กจิกรรม 

แบบที ่1 

1.ใหจ้บัคู่กบัเพื่อน และผลดักนัเล่าเร่ืองจากภาพท่ีนกัเรียนไดรั้บแจกเม่ือตอนตน้คาบ 

2.ใหเ้วลานกัเรียนในการผลดักนัเล่าเร่ืองท่ีไดรั้บ ประมาณ 10 – 15 นาที จนรู้สึกคล่อง 

3.จากนั้นขออาสาสมคัร ออกมาเล่าเร่ืองใหเ้พื่อนฟัง ออกมาเป็นคู่ 

 

แบบที ่2 

1.คุณครูแบ่งเด็กในหอ้งออกเป็นกลุ่ม อาจจะ 2 หรือ 3 กลุ่ม 

2.คุณครูเลือกพระวรสารไว ้3 เร่ือง ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มออกมาจบัสลากวา่ไดพ้ระวรสารเร่ืองใด 

3.จากนั้นใหเ้วลาเด็ก ๆ ไดว้างแผนการแสดงละครตามพระวรสารท่ีไดรั้บ ประมาณ 7 – 10 นาที  

4.ใหเ้ด็ก ๆ ไดแ้สดงละครพระวรสาร ขออาสาสมคัร กลุ่มใดพร้อมก็ใหแ้สดงก่อน หรือใชก้ารจบัสลากเพื่อใหรู้้วา่

กลุ่มใดแสดงก่อน – หลงั พร้อมทั้งใหเ้ด็ก ๆ ฝากขอ้คิดหรือบทสอนท่ีไดรั้บจากพระวรสารตอนนั้น ๆ โดยแสดง    

ทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม 

(อีกวธีิการหน่ึง คุณครูอาจติดต่อครูประจาํชั้นของหอ้งศีลลา้งบาปซ่ึงเป็นหอ้งของเด็กเล็ก ๆ ไวล้่วงหนา้ก็ได ้

เพื่อใหเ้ด็ก ๆ ไปแสดงละครพระวรสารใหน้อ้งๆ ดู เพื่อเป็นการฝึกจิตตารมณ์ของการเป็นธรรมทูตในการประกาศ

ข่าวดีใหค้นอ่ืน ๆ ฟัง และฝึกการกลา้แสดงออกในการท่ีจะพดูหรือเล่าเร่ืองของพระเยซูเจา้) 

 

คุณครูกล่าวชมเชยเด็ก ๆ และใหก้าํลงัใจในการกระทาํของเด็ก ๆ ดว้ย 
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บทที ่28 

เราสนทนากบัพระเจ้าเมือ่เราสวดภาวนา 

 

จุดประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้และเขา้ใจความหมายของการภาวนา 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นความสาํคญัของการภาวนาในชีวติประจาํวนั 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนรักท่ีจะภาวนาอยา่งสมํ่าเสมอ ภาวนาอยา่งตั้งใจ และภาวนาดว้ยความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 

อุปกรณ์  1.พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ตามจาํนวนผูเ้รียน  

  2.กระดาษ A4 

  3.กาว/ปากกา  

  4.ภาพจากหนงัสือพิมพต์ามจาํนวนผูเ้รียน 

 

ข้ันที ่1  กจิกรรม  

ขอส่ิงของ 

1.แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเท่า ๆ กนั กลุ่มละประมาณ 7-8 คน และใหแ้ต่ละกลุ่มส่งอาสาสมคัร ออกมากลุ่มละ 1 

คน ยนืหนา้กลุ่มตวัเอง 

2.ผูน้าํจะขอส่ิงของจากคนในกลุ่ม และใหน้าํมาใหก้บัอาสาสมคัรของกลุ่มตวัเอง 

 เช่น ขอเงิน 20 บาท  ขอสร้อยขอ้มือ 1 เส้น  ขอเหรียญหา้บาท 2 เหรียญ  ขอแหวน 1 วงฯลฯ  

3.เม่ือผูน้าํคิดวา่ส่ิงของท่ีตอ้งการเพียงพอแลว้ ใหต้รวจเช็คดูวา่ของท่ีอาสาสมคัรมี ครบตามรายการท่ีขอหรือไม่ 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

ครูถามนกัเรียน 

1.เวลาท่ีเราจะใหส่ิ้งของกบัผูอ่ื้นนั้นเราเตม็ใจหรือไม่ 

2.เม่ือใหแ้ลว้เรารู้สึกอยา่งไร – ยนิดี ดีใจ เสียดาย ไม่อยากให ้หวงของฯลฯ 

3.เราเคยส่ิงของจากพอ่แม่หรือไม่   เวลาท่ีเราขอส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากพอ่แม่ เราไดม้าอยา่งง่าย ๆ หรือไม่ 

 ถา้ง่าย เพราะอะไร – ส่ิงท่ีเราขอมีประโยชน์ ไม่แพงจนเกินไปฯลฯ 

 ไม่ง่าย เพราะอะไร – ของมีราคาแพงเกินจาํเป็น ไม่มีประโยชน์สาํหรับเราฯลฯ  

4.ใครเคยมีประสบการณ์ท่ีขออะไรจากพอ่แม่ แลว้ตอ้งออ้นวอนหรือขออยูบ่่อย  ๆ จนไดส่ิ้งนั้นมาเร ารู้สึก

อยา่งไร   เบ่ือไหมท่ีจะตอ้งขอบ่อย ๆ พดูซํ้ า ๆ หรือออดออ้น 
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ข้ันที ่3  คําสอน  

1.เปิดพระคมัภีร์  มธ 7:7-11 คาํภาวนาท่ีไดผ้ล  

“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน ” 

“เพราะคนท่ีขอย่อมได้รับ คนท่ีแสวงหาย่อมพบ คนท่ีเคาะประตูย่อมมีผู้ เปิดประตูให้  ท่านใดท่ีลูกขออาหาร จะให้

ก้อนหินหรือ  ถ้าลูกขอปลา จะให้งูหรือ แม้แต่ท่านท้ังหลายท่ีเป็นคนช่ัว ยงัรู้จักให้ของดี ๆ แก่ลูก แล้วพระบิดา

ของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานของดี ๆ แก่ผู้ ท่ีทูลขอพระองค์มากกว่าน้ันหรือ”  

พระคมัภีร์ตอนท่ีเราอ่านเม่ือสักครู่(มธ 7 :7-11) สอนเราในเร่ืองของการภาวนา เราเขา้ใจหรือไม่วา่ การ

ภาวนา   คืออะไร –  การภาวนา กค็ือ การ ยกจิตใจขึน้หาพระเจ้า พูดคุยสนทนากบัพระ องค์ มีอะไร รู้สึกอยา่งไร 

สุข ทุกข ์เศร้า เสียใจ  ข้ีเกียจ ดีใจ ฯลฯ ก็บอกใหพ้ระองคฟั์ง เหมือนเราคุยกบัพอ่แม่ของเรา หรือพดูคุยกบัคนท่ีเรา

รัก เราไวว้างใจ เราก็อยากเล่า อยากบอกวา่เกิดอะไรข้ึนบา้งกบัตวัเรา กบัชีวติของเรา หรือแมแ้ต่เวลาท่ีเรามีปัญหา

เราก็เล่าใหพ้อ่แม่ฟัง เพื่อใหท้่านรับรู้และช่วยเราแกปั้ญหานั้น  

2. เราตอ้งมีความวางใจ ไวใ้จและเช่ือในความรักของพระเจา้เม่ือเราภาวนา  ในบทจดหมายของนกับุญ

เปาโลถึงฟิลิปปี บทท่ี 4 ขอ้ 6 “อย่ากระวนกระวายใจถึงส่ิงใดเลย จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุก

อย่างของท่านโดยคาํอธิษฐาน การวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณ ” และในพระวรสารนกับุญมทัธิว บทท่ี 21 

ขอ้ 22 “และทุกส่ิงท่ีท่านจะอธิษฐานภาวนาวอนขอด้วยความเช่ือ ท่านกจ็ะได้รับ ” แต่เราอาจเคยเกิดคาํถามหรือ

สงสัยวา่ แลว้ทาํไมเราสวดขออะไรแลว้ไม่ได ้เราไปดูในบทจดหมายนกับุญยากอบ บทท่ี 4 ขอ้2-3 “ท่านอยากได้ 

แต่ไม่ได้ จึงฆ่ากัน ท่านอยากได้ แต่ไม่สมหวงั จึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กัน ท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอ ท่านวอน

ขอ แต่ไม่ได้รับ เพราะท่านวอนขอไม่ถกูต้อง คือวอนขอเพ่ือนาํไปสนองกิเลสตัณหาของท่าน ” ดงันั้นเม่ือเรา

ภาวนาเราควรภาวนาเหมือนใน 1 ยอห์น 5:14-15 “ความมัน่ใจของเราต่อพระองค์มีอยู่ว่า ถ้าเราวอนขอส่ิงใดท่ี

เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรงฟังเรา” 

3. พระจิตเจา้เป็นผูช่้วยเหลือเราในการภาวนา ไม่ใช่เราเอง ไม่ใช่ความคิดของเราท่ีจะภาวนาเอง เพราะ

มนุษยมี์ความอ่อนแอ เราไม่สามารถจะทาํความดีได ้ถา้พระเจา้ไม่ทรงช่วยเรา พระเจา้จึงทรงส่งพระผูช่้วยเหลือ    

มาใหเ้รา เพื่อใหเ้รารู้วา่เราควรวอนขอส่ิงใดท่ีเกิดประโยชน์ต่อวญิญาณของเรา และของผูอ่ี้นดว้ย (รม . 8:26)       

“ในทาํนองเดียวกัน พระจิตเจ้าเสดจ็มาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอ เพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานภาวนาขอส่ิงใดท่ี

เหมาะสม แต่พระจิตเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราด้วยคาํท่ีไม่อาจบรรยาย” 

4. การภาวนายงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ ระหวา่งพระเจา้กบัเรา ใหแ้ขง็แรงยิง่ข้ึน และอยากท่ีจะถูก

ทาํลาย  ยิง่เราสวดต่อพระเจา้มากเท่าไร เราก็ยิง่มีความสัมพนัธ์กบัพระองคม์ากข้ึน ๆ และการล่อลวงต่าง ๆ ในชีวติ

ของเรา ปีศาจไม่สามารถเอาชนะเราได ้เพราะพระเจา้จะทรงช่วยเหลือเรา  

5. บทภาวนามี 2 ประเภทใหญ่ๆ บทภาวนาของพระศาสนจักร และ บทภาวนาจากใจ 

บทภาวนาของพระศาสนจักร  คือ การทาํสาํคญัมหากางเขน  บทขา้แต่พระบิดาฯ  วนัทามารีอา  ขา้พเจา้เช่ือ ฯ       

บทแสดงความทุกข ์ บทแสดงความไวใ้จฯลฯ 



แผนการสอนศีลมหาสนิท บทท่ี 28 เราสนทนากบัพระเจา้เม่ือเราสวดภาวนา หนา้ 109 

 

   บทภาวนาจากใจ คือ สวดจากความรู้สึกของเรา ณ ขณะนั้น  บทภาวนาท่ีเราแต่งข้ึนมาเอง  

    มีหลายแบบ เช่น  

 นมสัการพระองค/์การสรรเสริญ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ยิง่ใหญ่ เป็นผูส้ร้าง เป็นผูใ้หชี้วติ  

 วอนขอการอภยัโทษ การขอโทษเพื่อตวัเราเองและเพื่อผูอ่ื้น  

 ขอบพระคุณ ดว้ยความกตญั�ูของเรา เพราะพระเจา้ประทานส่ิงดีต่าง  ๆ มากมายใหก้บัเรา กบั

ครอบครัว รวมถึงขอบคุณสาํหรับความยากลาํบาก ความทุกข ์เสียใจดว้ย 

 ออ้นวอน ขอสาํหรับทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีความสาํคญักบัชีวติของเรา ทั้งฝ่ายกายและวญิญาณ และ

ในเวลาเดียวกนัเราตอ้งออ้นวอนเพื่อผูอ่ื้นดว้ย หรือเราเรียกวา่ การภาวนาเพื่อมวลชน 

 

ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 79) 

1. การภาวนา คือ การยกจิตใจข้ึนหาพระเจา้ พดูคุยสนทนากบัพระองค ์

2. การภาวนามี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การภาวนาของพระศาสนจกัร และการภาวนาจากใจ  

3. การภาวนาเป็นส่ิงสาํคญัในชีวติประจาํวนัของคริสตชน ช่วยทาํใหเ้ราใกลชิ้ดพระเจา้มากยิง่ข้ึน 

4. พระจิตเจา้เป็นผูช่้วยเหลือเราในการภาวนา 

5. “ ความมัน่ใจของเราต่อพระองคมี์อยูว่า่ ถา้เราวอนขอส่ิงใดท่ีเป็นไปตามพระประสงคข์องพระองค ์

 พระองคจ์ะทรงฟังเรา” (1 ยน. 5:14-15) 

 

 

ข้ันที ่4  ปฏิบัติ  

ก.จงวงกลมล้อมรอบคําตอบทีถู่กทีสุ่ด(คู่มือเรียนฯ หนา้ 79) 

1. การภาวนาคืออะไร 

 ก. การพดูคุยกบัพระเจา้    ข. การสนทนาธรรม  

 ค. การยกจิตใจข้ึนหาพระเจา้   ง. ถูกทั้งขอ้ ก และ ค  

2. เพราะเหตุใดเราจึงตอ้งภาวนาหรือพดูคุยกบัพระองคอ์ยา่งสมํ่าเสมอ 

 ก. เพื่อเราจะไดเ้ป็นท่ีรักและท่ีโปรดปรานของพระเจา้   

 ข. เพื่อใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งเรากบัพระเจา้จะเขม้แขง็และแนบแน่นข้ึน  

 ค. เพื่อใหทุ้กคนรู้วา่เราเป็นคริสตชนท่ีศรัทธา หมัน่สวดภาวนาอยูเ่สมอ  

 ง. เพราะพระเจา้ประทานทุกส่ิงใหก้บัทุกคนท่ีภาวนาอยา่งสมํ่าเสมอ  

3.ใครเป็นผูช่้วยเหลือเราในการภาวนา 

 ก. ครูคาํสอน   ข. ตวัเราเอง  ค. พระจิตเจา้  ง. แม่พระ  
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4. พระจิตเจา้ช่วยเหลือเราในการภาวนาอยา่งไร 

 ก. ดลใจใหเ้ราภาวนาวอนขอในส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ต่อชีวติเราทั้งฝ่ายกายและวญิญาณ  

 ข. ช่วยเราใหภ้าวนาวอนขอใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งเป็นไปตามพระประสงคข์องพระเจา้ ไม่ใช่ตามใจเรา  

 ค. ช่วย ใหเ้รารู้วา่เราควรวอนขอส่ิงใดท่ีเกิดประโยชน์ต่อวญิญาณของผูอ่ี้นดว้ย 

 ง. ถูกทุกขอ้  

5. “ท่านวอนขอแต่ไม่ได้รับ เพราะท่านวอนขอไม่ถกูต้อง” (ยก. 4:2-3) การวอนขอไม่ถูกตอ้งท่ีท่านนกับุญยากอบ 

กล่าวไวน้ั้น หมายความวา่อยา่งไร 

 ก. วอนขอเพื่อนไปสนองกิเลสตณัหาของตนเอง ข. วอนขอไปอยา่งนั้น รู้อยูแ่ลว้วา่ไม่ได้  

 ค. วอนขอจนครบ 3 เวลา เชา้ เท่ียง และเยน็ ง. วอนขอแบบเสียงนกเสียงกา ไม่รู้วา่ตวัเองขออะไร 

6. การภาวนามีก่ีประเภทใหญ่ ๆ อะไรบา้ง 

 ก. 2 ประเภท คือ บทภาวนาของพระศาสนจกัร และ บทภาวนาจากใจ  

 ข. 2 ประเภท คือ การภาวนาทางการ และ บทภาวนาจากใจ  

 ค. 2 ประเภท คือ บทภาวนาท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอน และบทภาวนาของพระศาสนจกัร  

 ง. 2 ประเภท คือ บทภาวนาท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอน และ บทภาวนาจากใจ  

 

ข.กจิกรรม  

วธีิการที ่1 ฝึกแต่งบทภาวนาจากใจจากหนงัสือพิมพ ์

อุปกรณ์  1.หนงัสือพิมพ ์  2.กระดาษ A4   3.ปากกา/ดินสอน 4.กาว/กรรไกร    

 

1.แจกภาพข่าวหรือเหตุการณ์ใหก้บัผูเ้รียน 1 คนต่อ 1ภาพ(อาจใหน้อ้ง ๆ มาทาํร่วมกบัพี่ได)้ 

2.ใหผู้เ้รียนนาํภาพข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บติดลงบนกระดาษA4 ท่ีไดรั้บแจก 

3.ใหแ้ต่งบทภาวนาจากภาพข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีไดรั้บจากความรู้สึกของเรา เช่น  

 ถา้เราดีใจกบัคนในข่าว ก็อาจแต่งบทขอบพระคุณท่ีพระเจา้ทรงใจดี และเมตตาเขา 

 เสียใจหรือหดหู่ไปกบัข่าวการเสียชีวติ ก็อาจแต่งบทภาวนาออ้นวอนเพื่อผูต้าย ใหพ้ระองคท์รงรับดวง

วญิญาณของเขา และอาจภาวนาเพื่อบรรดาญาติพี่นอ้งของผูต้ายดว้ย 

 ท่ึงกบัผลงานของส่ิงประดิษฐ ์ก็อาจแต่งบทภาวนานมสัการพระเจา้ สาํหรับความยิง่ใหญ่ของพระองค์

โดยผา่นสติปัญญาของมนุษย ์ส่ิงประดิษฐเ์หล่านั้น ความพากเพียรอดทน ฯลฯ 

 ผูน้าํหรือคุณครูอาจช่วยดูและใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้รียนดว้ยจะดีมาก 

4.ใหภ้าวนาจบดว้ยกนั และใหผู้เ้รียนไดส้วดภาวนาจากบทภาวนาท่ีแต่ละคนแต่งข้ึน  

5.จากนั้นใหเ้ด็ก ๆ นาํจานกระดาษท่ีเด็กทาํ ติดไวใ้นหอ้งหรือติดกบัเชือกท่ีคุณครูจดัเตรียมไว ้จดัเป็นนิทรรศการ

เล็ก ๆ และใหเ้ด็ก ๆ เดินดูงานของคนอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้ไปในตวั 
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วธีิการที ่2 ฝึกภาวนาจากใจจากบทเพลง(คู่มือเรียนฯ หนา้ 81) 

อุปกรณ์  1.จานกระดาษใบเล็กตามจาํนวนนกัเรียน  2.ปากกาหรือดินสอ 3.สีเมจิก  

 

1.เปิดเพลง “ภาวนา” แสงธรรมชุดท่ี 13 ใหเ้ด็ก ๆ ฟัง สัก 2  รอบ 

2.แจกจานกระดาษใบเล็กใหเ้ด็กคนละ 1 ใบ พร้อมสีเมจิก(แบ่งกนัใช)้ 

3.เปิดเพลงใหเ้ด็กฟัง ในขณะเดียวกนัก็ใหเ้ด็ก ๆ เลือกคาํท่ีชอบจากเพลงนั้น 1 คาํหรือ 1 ประโยคสั้น ๆ 

4.ใหเ้ด็กเขียนคาํหรือประโยคท่ีเด็กชอบลงในจานกระดาษ และเขียนคาํภาวนาสั้น ๆ และตกแต่งใหส้วยงาม 

ในขณะท่ีเด็กทาํกิจกรรมใหเ้ปิดเพลงคลอเบา ๆ ไปดว้ย (ใหเ้ด็กเขียนช่ือดา้นหลงั) 

5.เม่ือเห็นวา่เด็กทาํกิจกรรมเสร็จแลว้ ขออาสาสมคัรออกมาแบ่งปันในส่ิงท่ีเขียน สัก 4 – 5 คน หรือคุณครูอาจสุ่ม

เรียกเด็กก็ได ้จากนั้นภาวนาจบสั้น ๆ ดว้ยกนั 

6.จากนั้นใหเ้ด็ก ๆ นาํจานกระดาษท่ีเด็กทาํ ติดไวใ้นหอ้งหรือติดกบัเชือกท่ีคุณครูจดัเตรียมไว ้จดัเป็นนิทรรศการ

เล็ก ๆ และใหเ้ด็ก ๆ เดินดูงานของคนอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้ไปในตวั 

  

เพลงภาวนา 
 

  ภาวนา ภาวนา ไดย้นิเสียงคาํภาวนา    จากดวงใจเป่ียมความรักพระเจา้ของลูก 

  สดุดี สดุดี สรรเสริญพระองคทุ์กวนั   สวดออ้นวอนขอบพระคุณพระเจา้ยิง่ใหญ่ 

    (รับ)พระเจา้ขา้พระองคมี์พระวาจาประทานชีวติ 

     ลูกจะยงัแสวงหาผูใ้ดไดอี้ก 

    เพราะพระองคท์รงเป็นความรักลูกจึงรักพระองค์ 

     และคิดถึงพระองคใ์นคาํภาวนา 

                    ** ลูกคิดถึงพระองคใ์นคาํภาวนา ** 

  ภาวนา ภาวนา อยากใกลชิ้ดพระองคทุ์กวนั  ใหด้วงใจสัมผสัความเมตตา 

  สวดออ้นวอนใหเ้ขา้ใจแผนการของพระเจา้ ลูกยนิดีชีวติีดตามพระองค์ 

      (รับ/**) 

 

ก่อนจบคาบ  คุณครูช่วยย ํ้าเตือนเด็ก ๆ เม่ือกลบัไปบา้นแลว้ใหห้มัน่สวดภาวนา ท่ีค่ายคาํสอนน้ีมีตารางเวลาท่ี

ช่วยเรา บงัคบัเราไปในตวัวา่ตอ้งสวด ตอ้งร่วมมิสซา แต่เม่ือกลบัไปบา้นแลว้ เด็ก ๆ ตอ้งบงัคบัตวัเองใหส้วด

ภาวนาเป็นประจาํ สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะเม่ือต่ืนนอนตอนเชา้ และก่อนเขา้นอนในตอนกลางคืน และตอ้งหมัน่ไป

เขา้วดั ร่วมมิสซา แกบ้าปรับศีลทุกวนัอาทิตย ์หรือวนัฉลองสาํคญั ๆ  
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บทที ่29 

พระเยซูคริสต์ทรงเชิญเราไปงานกนิเลีย้ง 

 

จุดประสงค์  

 1. เพื่อใหน้กัเรียนตอบรับคาํเชิญของพระเยซูคริสต ์โดยไปรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ  

 2. เพื่อใหน้กัเรียนขอบคุณพระเยซูเจา้ท่ีพระองคท์รงยอมเป็นมิตรกบัเราในศีลมหาสนิท 

3. เพื่อใหน้กัเรียนขอบคุณพระเยซูเจา้ท่ีพระองคป์ระทานมิตรภาพท่ีดีใหก้บัเราโดยผา่นทางเพื่อน ๆ  

 

อุปกรณ์  1.พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ ตามจาํนวนนกัเรียน  

  2.ขนม และเคร่ืองด่ืมท่ีจดัเตรียมไว้  

  3.พระคมัภีร์ / ท่ีวางพระคมัภีร์ / เทียน / ไฟแช็ค 

 

ข้ันที ่1  กจิกรรม   

ครูอ่าน พระวรสารนกับุญมทัธิว  22:1-10  อุปมาเร่ืองงานววิาหมงคล  ใหเ้ด็กฟัง 

22  (1)พระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเร่ืองหน่ึงว่า  (2)“อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หน่ึงซ่ึงทรง

จัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรส  ( 3)ทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาห์ แต่พวกเขาไม่ต้องการมา  

(4)พระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อ่ืนไปอีก รับส่ังว่า ‘จงไปบอกผู้รับเชิญว่า บัดนีเ้ราได้เตรียมการเลีย้งไว้พร้อมแล้ว    

ได้ฆ่าววัและสัตว์อ้วนพีแล้ว ทุกส่ิงพร้อมสรรพ เชิญมาในงานวิวาห์เถิด ’  (5)แต่ผู้รับเชิญมิได้สนใจ คนหน่ึงไปท่ี

ทุ่งนา อีกคนหน่ึงไปทาํธุรกิจ  (6)คนท่ีเหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ ทาํร้ายและฆ่าเสีย  ( 7)กษัตริย์กร้ิว จึงทรงส่ง

กองทหารไปทาํลายฆาตกรเหล่าน้ันและเผาเมืองของเขาด้วย  ( 8)แล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่า ‘งานวิวาห์พร้อม

แล้ว แต่ผู้ รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี ้ ( 9)จงไปตามทางแยก พบผู้ใดกต็าม จงเชิญมาในงานวิวาห์เถิด ’  

(10)บรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนน เชิญทุกคนท่ีพบมารวมกัน ท้ังคนเลวและคนดี แขกรับเชิญจึงมาเตม็ห้องงาน

อภิเษกสมรส 

 

ข้ันที ่2 วเิคราะห์ 

 ครูถามนกัเรียนวา่  

 งานกินเล้ียงในพระวรสารท่ีเราอ่านน้ีเป็นงานอะไร 

 รู้สึกอยา่งไรในงานกินเล้ียงน้ี 

 เราชอบงานกินเล้ียงไหม 

 อยากใหง้านกินเล้ียงดาํเนินต่อไปหรือไม่?   ทาํไม? 

สรุป ทุกคนสุขใจท่ีไดม้าร่วมงานเล้ียง อยากใหอ้ยูน่าน ๆ ไม่อยากใหเ้ลิก  
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ข้ันที ่3 คําสอน 

1. พระเยซูเจา้ทรงจดังานกินเล้ียงไวส้าํหรับเรา ดงัเร่ืองท่ีเราไดอ่้านจากพระวรสารไปแลว้เม่ือสักครู่น้ี 

2. คนท่ีปฏิเสธคาํเชิญของพระองค ์คือ คนท่ีเห็นเร่ืองส่วนตวัสาํคญักวา่เร่ืองการไปงานกินเล้ียง เขาจึงแก้

ตวัง่าย ๆ วา่ไม่วา่งบา้ง ติดธุระบา้ง ตอ้งไปซ้ือของบา้ง ตอ้งไปเท่ียวบา้ง มีนดับา้ง  เราเองก็เช่นเดียวกนักบัหลายคน

ก็ไม่ไปร่วมมิสซาในวนัอาทิตย ์ ไม่ไดรั้บศีลมหาสนิท  เราจึงไม่ไดเ้ขา้สู่งานเล้ียงของพระเยซูเจา้  เพราะสาเหตุ   

เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เหล่าน้ีเหมือนกนั เช่น เกียจคร้าน ไปเท่ียว ดูทีว ีฯลฯ เท่ากบัเราไม่ใหค้วามสาํคญัแก่พระเยซูเจา้        

ท่ีทรงเช้ือเชิญเรา เราถือเอาความสบายส่วนตวัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของเราประเสริฐกวา่องคพ์ระเยซูเจา้ ผลสุดทา้ยจะเป็น

อยา่งไร “เราบอกท่านท้ังหลายว่า ไม่มีผู้ ท่ีได้รับเชิญคนใดจะได้ลิม้รสอาหารของเรา” (ลก 14:24)  การไม่ไดล้ิ้มรส

อาหารของพระเยซูเจา้ก็คือไม่ไดเ้ขา้สู่สวรรคน์ัน่เอง 

3. ส่วนคนท่ีตอบรับคาํเชิญของพระองคน์บัวา่เป็นคนโชคดี แต่น่าสังเกตวา่คนโชคดีเหล่านั้นกลบัเป็นคน

เดินถนนธรรมดา ๆ  ท่ีในสายตาของคนทัว่ไปมกัดูถูกเหยยีดหยามวา่เป็นคนชั้นตาํ คนเหล่าน้ีไดมี้บุญล้ิมรสอาหาร

สวรรคข์องพระองค ์เราจะนบัเขา้อยูใ่นหมู่คนโชคดีน้ีหรือไม่?  ก็อยูท่ี่ท่าทีของเราต่อพระเจา้ ความสาํคญัท่ีเรา

ใหแ้ก่พระองค ์และกบัเพื่อน ๆ ของเรา 

4. พระเยซูเจา้ปรารถนาเป็นมิตรกบัเรา พระองคป์รารถนาใหเ้ราเขา้ไปรับพระองคบ์่อย ๆ ในศีลมหาสนิท 

และเม่ือเรารับพระองคแ์ลว้ เราก็ไดก้ลายเป็นมิตรสหายของพระองค ์และเป็นมิตรกบัเพื่อน ๆ รอบขา้งเราดว้ย 

 

ข้อควรจํา(คู่มือเรียนฯ หนา้ 82) 

 1. ใหเ้ราตอบรับคาํเชิญของพระเยซูคริสต ์โดยไปรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ  

 2. ใหเ้ราขอบคุณพระเยซูเจา้ท่ีพระองคท์รงยอมเป็นมิตรกบัเราในศีลมหาสนิท 

3. พระเยซูเจา้ประทานมิตรภาพท่ีดีใหก้บัเราโดยผา่นทางเพื่อน ๆ  

4. เม่ือพระเยซูเจา้ยอมเป็นมิตรกบัเรา เราก็ควรเป็นมิตรท่ีดีกบัคนอ่ืน ๆ โดยทาํดีกบัผูอ่ื้นเหมือนท่ี        

 พระเยซู เจา้ประทานส่ิงท่ีดีดีใหก้บัเราเสมอ 

 

ข้ันที ่4 ปฏิบัติ  
ร้องเพลง “พระเจา้ทรงเรียกเราทุกวนั” อลับั้มประกอบการสอนคาํสอนชุดพระเยซูใจดี(คู่มือเรียนฯ หนา้ 83)  
1. คุณครูร้องใหเ้ด็ก ๆ ฟัง หรือเปิดซีดีเพลงใหฟั้งสัก 2-3 รอบ 
2. สอนใหร้้องตามทีละท่อน จนร้องไดท้ั้งหมดทั้งเพลง 
3. สอนท่าทางประกอบเพลง หรือใหเ้ด็ก ๆ ช่วยกนัคิดก็ได้ 
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เพลงพระเจ้าทรงเรียกเราทุกวนั 
   พระเจา้ทรงเรียกเราทุกวนั พระเจา้ทรงเรียกเราใหท้าํความดี  
   ทาํวนัน้ี ทาํเด๋ียวน้ี      ทนัทีไม่รอชา้     เชิญเรามาร่วมกนัทาํดี  
    ญ. ฉนัจะช่วยคุณแม่ ช. ฉนัจะช่วยคุณพอ่  
    ญ. ฉนัจะช่วยคุณครู ช. ฉนัจะช่วยเพื่อน ๆ  
    (พร้อมกนั) เราจะช่วยเพื่อน ๆ ทุกคน  

 
 
กจิกรรม  ซองความดี  

1. แจกซองพร้อมกระดาษเปล่าแผน่เล็กในซอง ๆ ละ 10 แผน่ ใหน้กัเรียนทุกคนคนละ 1 ซอง 
2. ใหน้กัเรียนเขียนช่ือของตวัเองไวท่ี้หนา้ซอง จากนั้นใหส่้งซองของนกัเรียนไปใหก้บัเพื่อนทางขวามือ  
3. เม่ือเราไดรั้บซองของเพื่อนมาแลว้ ใหดู้วา่ซองนั้นเป็นของใคร จากนั้นใหห้ยบิกระดาษในซองออกมา 1 แผน่

แลว้เขียนความดีของเพื่อนลงไป 1 อยา่งหรือมากกวา่นั้น โดยไม่ตอ้งลงช่ือเม่ือเขียนเสร็จ 
4. เม่ือเสร็จแลว้ใหส่้งไปทางขวามือต่อไปเร่ือย ๆ ทาํเช่นน้ีจนครบทุกคนในกลุ่มท่ีเรานัง่ เม่ือซองของเรามาถึงตวั

เรา ใหน้กัเรียนเปิดอ่านดูไดว้า่เพื่อนเขียนความดีอะไรใหก้บัเราบา้ง 

5. หรือ เม่ือครบแลว้นกัเรียนตอ้งการใหเ้พื่อนคนใดในหอ้งเขียนความดีใหก้บัเราเป็นพิเศษ นอกเหนือจากในกลุ่ม

ท่ีนัง่อยูใ่กลก้นั ก็สามารถลุกข้ึนนาํซองของเราไปใหเ้พื่อนคนนั้นไดเ้ช่นกนั 
 

เม่ือเขียนซองความดีเสร็จทุกคนแลว้ เขา้สู่วจนพิธีกรรม “มิตรภาพ” (คู่มือเรียนฯ หนา้ 84) 

 
  วจนพธีิกรรม “มิตรภาพ” 

ใหส้มาชิกนัง่เป็นวงกลม จดัวางพระคมัภีร์ เทียน ขนม เคร่ืองด่ืม  ไวต้รงกลางของหอ้ง  จดับรรยากาศใหส้งบก่อน

เร่ิมพิธี 
 
ผู้นํา : ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ พวกลูกขอขอบพระคุณท่ีพระองคไ์ดท้รงประทานเพื่อน ๆ มากมาย ใหแ้ก่ลูก  

มิตรภาพเป็นสมบติัท่ีมีคุณค่าท่ีสุดในชีวติของพวกลูก (เงียบสักครู่) 
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พระคมัภีร์ บทอ่านจากพระวรสารโดยนักบุญลูกา 24 :13 – 15  
“วนันั้น ศิษยส์องคนกาํลงัเดินทางไปยงัหมู่บา้นเอมมาอู ส   ซ่ึงอยูห่่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ 11 กิโลเมต ร       

ทั้งสองคนสนทนากนัถึงเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ขณะท่ีกาํลงัสนทนาและถกเถียงกนัอยูน่ั้น พระเยซูเจา้เสด็จ    

เขา้มาร่วมเดินทางดว้ย”  
(น่ีคือพระวาจาของพระเจ้า............) 

ภาวนา 
ผู้นํา : ใหเ้ราภาวนา...........  
ทุกคน : ขา้แต่พระเยซูเจา้ พระองคท์รงมีเพื่อนพิเศษมากมายหลายคน พระองคท์รงทราบดีวา่ การมีเพื่อน  

นั้นเป็นเร่ืองท่ีวเิศษเพียงใด โปรดสอนลูกใหเ้ห็นคุณค่าในตวัของเพื่อน ๆ แต่ละคน ใหลู้กยอมรับ

ความแตกต่างระหวา่งกนัและกนั และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือกนัและกนัตลอดไป อาแมน 

 

ผู้นํา : ขา้แต่พระเจา้ พวกลูกภูมิใจท่ีไดรู้้จกัพระองค ์และพระองคท์รงยอมรับพวกลูกใหเ้ป็นเพื่อน เป็น 

มิตรของพระองค ์ลูกขอขอบพระคุณ เวลาน้ีพวกลูกขอเฉลิมฉลองความเป็นเพื่อนท่ีพวกเรามีต่อ

พระองค ์และต่อกนัและกนั .............เชิญเพื่อน ๆ ไดม้าร่วมทานของวา่งพร้อม ๆ กนั................ 

 

(ใหส้มาชิกแต่ละคนไดท้าํตวัตามสบาย แจกขนมนมเนยเท่าท่ีมีใหแ้ก่กนัและกนั พดูคุยกนั สนุกสนานร่วมกนั) 

เม่ือไดเ้วลาพอสมควรใหผู้น้าํเชิญเพื่อน ๆ เขา้มานัง่ในท่ีของตน เพื่อทาํการตริตรองชีวติ  

ตริตรอง 

ผู้นํา : ขา้แต่พระเจา้ พวกลูกขอขอบพระคุณ  สาํหรับความอบอุ่น การพดูคุย เสียงหวัเราะจากเพื่อน ๆ  

วนัน้ีเป็นวนัแห่งความสุขของพวกเราอยา่งแทจ้ริง 

(อ่านขอ้รําพึงทีละขอ้โดยใหมี้เวลาเงียบในแต่ละขอ้ตามสมควร) 

 ฉนัยอมรับการเป็นเพื่อนกบัทุก ๆ คนหรือไม่…… 

 ฉนัไดแ้สดงออกอยา่งไร เพื่อแสดงวา่ฉนัใหค้วามสาํคญักบัเพื่อน ๆ ทุกคน….. 

 ฉนัรับรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เพื่อน ๆ ก็เห็นคุณค่าในตวัของฉนั…… 

 ฉนัคิดวา่เพื่อนท่ีดีสาํหรับฉนันั้นจะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร…… 

 เพื่อจะไดแ้สดงนํ้าใจถึงการเป็นเพื่อนท่ีดีฉนัไดท้าํอยา่งไรกบัเพื่อน ๆ บา้ง...... 
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บทภาวนาปิดพธีิ 

ผู้นํา : ใหเ้ราภาวนา  

ทุกคน : ขา้แต่พระเจา้ พวกลูกขอขอบพระคุณ สาํหรับการเฉลิมฉลองมิตรภาพท่ีพวกลูกไดมี้โอกาสร่วม  

กนักระทาํในวนัน้ี ขอพระองคท์รงหล่อเล้ียงจิตวญิญาณ  และทรงจุดไฟแห่งความรักในดวงใจ

 ของพวกลูกแต่ละคน ใหมี้ความรัก  ความผกูพนัต่อกนัและกนัตลอดไป อาแมน  

 

หมายเหตุ คุณครูอาจจะปรับหรือเพิ่มเติมกิจกรรมบางอยา่งท่ีทาํใหว้จนพิธีกรรมน้ีสมบูรณ์ข้ึน  
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